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বিজ্ঞাপন 

যে কয়ট ক্ষুদ্র কবিতা, এই করিতাপুস্তকে সন্নিবেশিত 

হইল, প্রায় সকল গুলিই বঙ্গদশনে প্রকাশিত হইয়াছিল | 

হকটি-ণ্জলে ফুল” ভ্রমরে প্রকাশিত হয়। বালারচনা ছইটি 

কবতা, বালাকালেই পুম্তকাকারে প্রচারিত হইয়াছিল। 

বাঙ্গালা সাহিত্যের আর যে কিছু অভাব থাকুক,গীতিকাবোব 

অভাব নাই | বিদ্যাপতির সময় হইতে আজি পর্যাত্ত, বাঙ্গালি 

কর্ববা গীতিকাবোর বষ্টি করিয়া আসিতেছচেন। এমন স্থলে, 

এই কয় খানি সামানা গীতিকাব্য পূননূর্দ্রিত করিয়া বোধ ত 

ভনগ!ধারণের কেবল শিরক্তিই জন্মাইভেছি। এ মহাপম্দ 

শিশিরবিন্দুনিষেকের প্রয়োজন ছিল না আমারও ইচ্চ| 

গল না। ইচ্ছা ছিল না বলিয়াই এত দিন এ সকল পুনমুদ্রিঠ 

করি নাই । 

তরে কেন এখন এ দ্কশ্ে প্রবৃত্ত হইলাম ? একদা বঙগদশন 

আপিসে এক পত্র আমিল--তাহাতে কোন মহাম্ম। লিখিত, 

হেন যে, বঙ্গদর্শনে বে সকল কিতা প্রকাশ হইয়ািল, তা5'ব 

মধো কতকগুলি পুনমু্রিত হয নাই । ভিনি সেই কল 

পুনমুর্্রিত করিতে চাহেন। অন্যে মনে করিবেন, যে রহমা 

মন্দ নহে । আমি তাবিলাম, এই বেল! আপনার পথ দেখা 

ভাল, নহিলে কোন দিন কাহার হাতে মারা পড়িব। সেই 

জন্য পাঠককে এ বন্ণা দিলাম। বিশেষ, যাহা প্রচারিত 

হইয়াছে, ভাল হউক মন্দ হউক, তাহার পুনঃপ্রচারে নৃতথন 



টে 

পাপ কিছুই ন।ই। | অনেক গ্রকার, রচনা সাধারণসমীগস্থ 

করিয়া আমি অনেক 'আপরাধে “অপরাধী হইয়াছি; শত অপ- 
ধের যদি মাঞ্জনা হইয়াথাকে তবে আর একটি অপরাধের 

মাচ্জনা হইতে পারে | 2. 
কবিসাপুস্তকের ভিত্তর তিনটা গদা প্রবন্ধ সন্নিবেশিত 

*ইযাছে । কেন হইল, আমাকে জিজ্ঞানা করিলে শামি ভাপ 

করিয়া বুঝ।ইতে পারিব নাঁ। ভবে, এক্ষাণে ঘে রীতি শ্রচলিত 

াছে) ঘে কবিতা পাদাই লিখিতে হইবে) ভাহা সঙ্গত কিনা, 

আমার সন্দেহ আ.ছ। ভরগা করি আানেকেই জানেন মে 

কেণল পদাই কবিতা নভে । আমার বিশ্বান আছে, গে নেও; 

সমানে পদ্যের অপেক্ষা গদা কবিতার উপঘোগী । শিবির পিলোনে 
পদা, কবিভার উপবোগী হইতে পারে, কিন্ক অনেকগ্তাংন 

গদে)র বাধহারই ভাল। যে স্তানে ভাষা ভাবের গোবণে 

আপনা আপনি ছন্দে ধিন্য্ত হইতে চাহে, কেবল সেই স্থানেই 

পদা বাবহায্য। শহিলে কেনল কবিনাম কিনিবার জনা ছন্দ 

খিলাইতে বসা এক গরাকার মং সাজিতে বসা । কবিতার গত্দাৰ 

উপবোগিতার উদাহরণ স্বরূপ তিনট গদা কবিতা এই প্ুন্তকে 

সন্নিবেশিত করিলাম । অনেকে বলিবেন, এই গদো কোন 

করিত নাই_ইহা কপিতাই নহে। সে কগায় মামার আগ দু 

নাই। আমার উত্তর থে এই গদ্য নেনূপ কবিত্বশুন্য আমাব 

পদযও তদ্রগ। অতএব তুলনায় কোন বাঘাত হইবে না। 

অন্য কবিতা গুলে সম্বন্ধে যাহাই হউক যে দুইটি বালা- 

'রচন। ইছাতে সন্নিবেশিত করিয়াছি তাহার কোন মাজ্জন] 

নাই এ কবিতাদ্বয়ের কোন গুণ নাই। ইহা নীরস, দু, 



5 

৩০. 

এবং বালুকমুলভ অসার কগায গরিপূর্ণ। খখন আমি কালে, 
ছের ছাত্র তখন উহা প্রগ্ম প্রচারিত হয়। পড়িয়া উহার 

চব্ভতা। দেখিয়া, আমার একজন ক্সধ্যটাগক বলিয়াছিলেন,'ও 

গুল হির়ালি 1৮ 'মধাপক মহাশয় নায় কগ। বলেন নাইী। 

এ প্রথম সংঙ্গরণ এখন ছার গাওয়া মান না--আনণক পাপ 

আদ স্বরং নষ্ট করিকাছিলান। এক্ষণে আমার অনেক গুণি বন্ধ, 

'্পামার গ্রতি ম্নেহনশনঃ এ বালা রচনা দেখিতে কৌডহলী। 

জাহাদগেব তৃপ্রয্থই এই দুইটী কবিতা পুনসু দিত হইল । 





৯ 

নিশীথে শুইয়া, রজত পালস্ধে 

পৃঙ্প্গন্ি শির, রাখি রাম! অঙ্কে, 

দেখিয়া স্বপন, শিহরে সশঙ্কে 

মহিষীর কোলে, শিহরে রার়। 

চমকি ভন্দরী নুপে জাগাইল 

বলে প্রাণনাথ, এ বাকি হইল, 

লক্ষ যোধ রাণে, নে না চমকিল 

মহিষীর কোলে মে ভর পায়! 

|] পণ: 41চর মহিধা--কানাকুজ রাজার ক্যা । টডকত 

৪নের মংঘুক্ঞার বৃত্তান্ত দেখ। 



রংরুকা। 

- চি 

| উঠিয়ে নৃপতি 'কহে মৃদু বাণী 
যে দেখিনু স্বপ্ন, শিহরে পরাণি, 
্বগীয়া জননী. চৌহানের রাণী 

 বন্যহস্তী তারে য়ারিতে ধায়। 
ভয়ে ভীত প্রাণ রাজেন্দ্রঘরণী 
আমার নিকষ্টে আদিল অমনি 
বলে পুত্র রাখ, মরিল জননী 

বন্যইস্তিশুণ্ডে প্রাণ বাঁ বায় |! 

ধরি ভীম গদ! মারি হত্তিতুাণ্ডে 
না মানিদ গদা,) বাড়াইয়। শুণে, 

জননীকে ধরি, উঠাইল মুঝডে ; 

পাঁড়িয়। ভূমিতে বধিল প্রাণ । 

কুম্বপর ঘাজি দেখিলাম রাণি 
কি আছে (পদ কপালে না জাত 
মন্তহক্ক' ভন বধে রাজেন্দ্রাণা 

অমি পুত্র নারি করিতে ভ্রাণ ॥ 



১ 

ক 

শুমিয়াছি নাকি . তুরক্ষের দল. 
আদিতেছে হেথা, . লঙ্ঘি হিমাচল 
কি হইবে রণে, ভাবি অমঙ্গল, 

বুঝি এ সামান্য স্বপন নয়। 
জন্নী রূপেতে বুঝিবা স্বদেশ , 

বুঝি বা তুরষ্ক  মত্তহস্তী বেশ, 
বার বাঁর বুঝি এই'বাঁর শেষ! 

পৃর্থীরাজ নাম বুঝি না রয় ॥ 

€ 

শুনি পতিবাণী খুঁড়ি ছুই পাণি 
জয় জয় জয়! বলে রাজরাণী 

জয় জয় জয় পূর্থীরাজে জয়_- 
জর জয় জয়! বলিল বামা। 

কার সাধ্য তোমা! করে পরাঁভব 

ইন্দ্র চন্দ্র বম বরুণ বাব! 

কে।থাকার ছার তুরষ্ক পহ্নব 

জর পৃথথীরাজ প্রথিতনান। || 



সংযুক্া। 

রি 

আসে.আস্থক না...পাঠান পামর, 
'আমে আম্বক'না আরবি বানর, 
আমে আহক না নর বা অমর! 

কার সাধ্য তব শকতি সয়? 
পৃথথীরাজ জেনা অনন্ত মণ্ডল. 
ৃথীরাভভুষ্ অবিজিত বল 
অক্ষয় ও শিরে" কিরীট কুগুল 

জা জয়,পৃথীরাজের জয় ॥ 

৭ 

এত বলি বাম! দিল করতালি 

দিল করতালি গৌরবে উছলি, 
ভূষণে শিঞ্চিনী, নয়নে বিজলি 

দেখিয়া! হাসিল ভারতপতি । 

সহস। কল্কণে লাগিল কঙ্কণ, 

আঘাতে ভাঙ্গিয়া খমিল ভূষণ 

নাচিয়। উঠিল দক্ষিণ নয়ন, 

কবি বলে তালি না দিও সতি ॥ 



সংবুক্তা । 

২। রণসজ্জা। 

টি: 

রণমাজে মাজে চৌহানের বল, 
অশ্ব গজ রথ পদাঁতির দল, 
পতাকার রবে পবন চঞ্চল, 

বাজিল বাজনা _ভীষণ নাদ । 

ধুলিতে পুরিল গগনমগ্ডল 

ধুলিতে পুরিল যমুনার জল, 

ধূলিতে পুরিল অলক কৃম্তল, 

বথ! কুলনারী গণে প্রমাঁদ ॥ 

২ 

দেশ দেশ হতে এলো রীজগণ 
স্থানেশ্বর পদে বধিতে যবন 

সঙ্গে চতুরঙ্গ সেন! অগণন-__ 

হর হর বলে যত্তেক বীর । 

মদবারক্ষ হতে আইল সমরণ, 

আবুহতে এলো ছুরন্ত প্রমর 

হাধ্য বীরদল ডাকে হর! হর! 

উছৃলে কীপিয়া কালিন্দা-নীর ॥ 
১ পপ 

মেঝ 1 মমর সিংহ। 



গ্রাব! বাঁকাইয়! চলিল তুরঙ্গ 

গড আছাড়িয়া! চলিল মাতঙগ 
বনু আম্ক[লিয়।__শুনিতে আতঙ্গ_ 

| দলে দলে দলে পদাতি চলে । 
বসি বাতায়নে কনৌজনন্দিনী 

দেখিল! অদূরে চলিছে বাহিনী 

ভারত ভরসা, ধরম রক্ষিণী_ 

ভাঁপিল! স্থন্দরী নয়নজলে ॥ 

সহসা পশ্চাতে দেখিল ম্বামীরে, 

মুছিল! অঞ্চলে নয়নের নীরে, 

যুড়ি ছুই কর বলে “হেন বারে 

রণনাজে আমি সাজাব হা 

পরাইল ধনী কবচকুণওল 
মুকুতার দাম বক্ষে ঝলমল 

ঝলপিল রত্ব কীরিটি মণ্ডল 

ধনু হস্তে হাসে রাজেব্দ্ররাজ ॥ 



স'জাইয় নাথে যোঁড় করি পাণি 
ভারতের রাণী কহে মুছু বাণী 
'নখী প্রাণেশ্বর তোমায় বাঁখানি 

| এ বাহিনী পতি, চলিল! রণে। 
লক্ষ যোধ প্রভূ তব আঙ্ছাকারী, 
এ রণসাগরে তৃমি হে কাণ্ডারী 
ম্থবে সে সিন্ধু নিয়ত প্রহারি 

সেনার তরঙ্গ তরঙ্গমনে ॥ 

৬ 

জনমি কামিনী 

রহিনু বন্দিনী 
এ হাতে পেলাম তোমার নঙ্গিনা, 

অগ্ধাঙ্গ হইয়। রহিনু পানে । 
ঘবে পশি ভুমি সমর সাগরে 
খেদাইবে দুরে ঘেরির বানরে 
না পাব দেখিতে, দেখিবে ত পরে, 

তব বীরপনা! 'ন! রব কাছে ॥ 



সংঘুক্তা। 

ণঁ 

সাধ প্রাণনাথ সাধ নিজ কাজ 

তুমি পৃ্থীপতি মহা মহারাজ 
হানি শক্রশিরে বাসবের বাঁজ 

ভারতের বীর আইস ফিরে | 

নহে যদি শস্তু হয়েন নির্দয় 
যদি হয় রণে পাঁঠানের জয় 
না আসিও ফিরে ১ দেহ যেন বয় 

রণন্ষেত্রে ভামি শত্রু রুধারে ॥ 

৮ 

কত সখ প্রভূ, ভূষ্কিলে জাবনে ! 

কি সাধ বারাকি এতিন ভুবনে ? 
নয় গেল প্রাণ, ধন্মের কারণে ? 

চিরদিন রহে জীবন কার £ 

খুগে যুগে নাথ ঘোষিবে সে ঘশ 

গৌরবে পুরিত হবে দিগ দশ 
এ কান্ত শরীর এ নব বয়স 

স্বর্গ গিয়ে প্রভু পাবে আবার ॥ 



সংবুক্কা। 

৯ 

করিলাম পণ শুনহে রাজন . 
ন।শিয়া ঘোরীরে, জিনি এই রণ 

নাহি যতক্ষণ কর আগমন,, 

না খাব কিছু, না করিব পান। 
জয় জয়বীর জয় পৃ্থীরাজ। 

 লভ ূর্ণ'জয় সমরেতে আজ 
যুগে যুগে প্রভূ ঘোধিবে এ কাজ 

হর হুর শ্তে! কর কল্যাণ ॥ 

৩ 

হর হর হর! বম্বম্কালী! 

বম বম বলি রাজার ছুলালি, 

করতালি দিল__দিল করতালি 
রাঁজ রাজপতি ফুল্প দয় । 

ডাকে বাম! জয় জয় 'পৃর্ীরাজ 
জয় জয় জয় জয় পৃ্থীরা্__ 

জয় জয় জয় জয় পূর্থীরাজ 
_ কর, ছূর্গে, পৃথীরাজের জন ॥ 



সংঘুক্তা। 

প্রনারিয়া রাজ! মহা ভুজয়ে, 

কমনীয় বপু, ধরিল হৃদয়ে, 
পড়ে অশ্রস্ধারা চারি গণ্ড বয়ে, 

চুম্থিল স্থবাহু চক্দ্রবদনে | 

_স্মরি ইষ্টদেবে বাহিরিল বীর, 

মহ! গজ পৃষ্ঠে শোভিল শরীর 
মহিষীর চক্ষে বহে ঘন নীর ! 

কে জানে এতই জল নয়নে ! 

১২. 

হয়! পড়ি ধরণীর তলে, 
তবু চন্দ্রাননী জয় জয় বলে 

জয় জয় বলে-নয়নের জলে 

জয় জয় কথা না পায় ঠাই। 

কবি বলে মাতা মিছে গাও জয় 

কাদ যতক্ষণ দেহে প্রাণ রয়, 

ও কান্না রহিবে এ ভারত ময় 

আজিও আমর। কাঁদি সবাই 



শপ সন্যুক্তা । ১১ 

৩। চিতারোহণ। 

১ 

কত দিন রাত পড়ে রহেরাণী 

না খাইল অন্ন না খাইল পাণি 
কি হইল রণে কিছুই ন৷ জানি, 

মুখে বলে পুর্থীরাজের জয় । 

হেন কালে দূত আসিল দিল্লীতে 

রোদন উঠিল পল্লীতে পল্লীতে__ 
কেহ নারে কারে ফুটিয়। বলিতে, 

হায় হায় শব্দ! ফাটে হৃদয় ॥ 

মহারবে যেন সাগর উছলে 
টঠিল রোদন ভারত মণ্ডলে 
ভারতের রবি গল শস্তাচালে 

প্রাণ ত «গলই, গেল বে মান। 
আঁদসিছে যববন দ'মাল সামাল! 
'আর যোদ্ধ! নাই কে ধরিবে ঢাল? 
পুথীরাজ বারে হরিরাছে কাল । 

এ ঘোর বিপদে কে করে ত্রাণ ॥ 



সংঘুক্রা। 

৩ 

ভূমি শব্যা ত্যাজি উঠে চন্দ্রাননী। 

. সঘীজনে ডাকি বলিল তখনি, . 

সম্মুখ সমরে বীর শিরোমণি 
গিয়াছে চিলিয়া অনন্ত স্বর্গে । 

আমিও যাইব সেই স্বর্গপুরে, 
বৈকুষ্টেতে গিয়া পুজিব প্রভুরে, 
পুরাও রে সাধ; ছুঃথ যাঁক দূরে 

মাজ। মোর চিত| সজনীবর্গে ॥ 

যে বীর পড়িল সম্মুখ সমরে 
এনন্ত মহিমা! তার চরাচরে 

(পে নহে বিজিত; অপ্নরে কিন্নরে, 

গারিছে তাহার অনন্ত জয়। 
বল সখি সবে জয় জয় বল, 

ভয় জয় লি চড়ি গিয়া চল 

ভলন্ত চিতার প্রচণ্ড অনল, 

বল জয় পূর্থীরাজের জয় ! 



সংবুক্তা। 

৫ 

চন্দনের কাষ্ঠ এলো রাশি রাশি 

কুস্বমের হার ঘযোগাইল দাসী 
রতন ভূষণ কতপরেহাসি 

বলে যাব আজি প্রভুর পাশে। 

আর আয় সখি, চড়ি চিতানলে 

কি হবে রহিয়ে ভারতমগ্ডলে? 

আয় আয় সখি যাইব সকলে 

যথ! প্রভু মোর বৈকগবাসে ॥ 

৬ 

আরোহিলা চিতা কামিনীর দল 

চন্দনের কাষ্ঠে ভ্লিল অনল 

25৮৮ পররিল  গগনম লন 

মধ অপুর মংযুক্তা হাচুস | 

বলে সবে বল পূর্থারাজ জয় 
ক্র জর জয় পূর্থারাজ জয় 

করে জয়ধ্বনি সঙ্গ সথাচর 

চলি গেলা মতী বৈকৃ& বাদে ॥ 



১৪ 

কবি বলে মাতা কি কাঁজ করিলে 

সন্তানে ফেলিয়। নিজে পলাইলে, 

এ চিত! অনল কেন বা জ্বালিলে, 

ভারতের চিতা, পাঠান ডরে। 

সেই চিতান্ল, দেখিল কলে 

আর ন! নিবিল ভারত মগ্ডলে 

দহিল ভারত তেমনি অনলে 

শতাব্দী শতাব্দী শতাব্দা পরে " 

২৫৫১6১২%, ০ ৬৩005, 



আকাজ্ষা ৷ 

--০,৮857:৯:৮৮৮- 

(সুন্দরী ।) 

১ 

কেন না হইলি তুই, ধমুনার জল, 
| রে প্রাণবল্লভ ! 

কিবা দিবা কিবা রাতি, কৃলেতে আচল পাতি, 

শইতাম শুনিবারে, তোর মুছুরব || 

রে গ্রাণবল্লভ ! 

২ 

কেন ন| হইলি তুই, যমুনাতরঙ্গ, 

মোর শ্যামধন । 

দেবার!তি জলে পশি,থাকিতাম কালো শশি, 

করিবারে শিত্য তোর, নৃত্য দরশন || 
ওহে শ্যামধন ! 



আকাজ্কা । 

৩ 

€কেন না হইলি তুই, মলয় পবন, 
ওহে ব্রজরাজ। 

আমার অঞ্চল ধরি, সতত খেলিতে হরি, 

নিশ্বাসে যাইতে মোর, হৃদয়ের মাঝ ॥ 
- ওহে ব্রজরাজ ! 

৪ 

কেন ন! হইলি তুই, কাননকুস্থম, 
রাধাপ্রেমাধার | 

না ছু'তেম অন্য ফুলে, বাধিতাম তোরে চুলে, 
চিকণ গাঁথিয়। মালা, পরিতাম হার ॥ 

মোর প্রাণাধার ! 

৫ 

কেন না হইলে তুমি চাদের কিরণ, 
ওহে হৃধীকেশ | 

ব1তায়নে বিষাঁদিনী, বসিত ঘবে গোঁপিনা, 
ব্তায়ন পথে তুমি, লভিতে প্রবেশ ॥ 

আমার প্রাদেশ 



আকাজ্ষা। । ১ 

৬ 

কেন ন! হইলে তুমি, চিকণ বন, 
পীতাম্বর হরি । 

নালবাস তেয়াগিয়ে, তোমারে পরি কালিয়ে, 

রাখিতাম যত্ব কর্যে হৃদয় উপরি ॥ 

পাতাম্বর হরি! 

৭ 

কেন ন| হইলে শ্যাম, যেখানে যা আছে, 

সংসারে সুন্দর | 

কিরাতেম আখি ঘথা, দেখিতে পেতেম তথা, 

মনোহর এ সংসারে, রাধামনোহর । 

শ্যামল নুন্দর ! 

(সুন্দর ।) 

কেন না হইনু আনি, কপালের দো, 

| বমুনার জল। 

ইয়ঃ কম কললী, দে জল মাঝা;র পশি, 
রে ' হুটিত আসি, রাধিকা কমল- 

যৌবনেতে ঢল ঢল ॥ 



++ আকাজ্া। 

্ 

কন না হইন্ু আমি, তোমার তরঙ্গ, 
তপননন্দিনি ! 

রাধিকা আমিলে জলে, নাচিয়া হিল্লোল ছলে, 

দোলাতাম দেহ তাঁর, নবীন নলিনী-- 

যযুনীজলহংমিনী 1। 

ও 

কেন ন। হইন্থ আমি, ভোর অনু্ূপী, 
মলয় পবন। 

জর্জিনা কুভঙালে, রাধার কুন্তল দলে, 
ব'হতাঁম কানে কানে) গ্রণয় বচন 

সে আমার গ্রাণধন ॥ 

&৪ 

কেন মন হইনু হায়! কুক্কমের দাম 

কণ্ঠের ভূষণ । 
এক নিশা স্বর্গ সুখে, বঞ্চিয়! রাধার বকে, 

ভ্যজিভাষ নিশি গেলে জীবন যাতন-_ 

মেখে ভীঅঙ্গ চন্দন ॥ 



আকাঙজ্া 

৫ 

কেন না হইনু আমি, চন্দ্রকরলেখ।, 
রাধার বরণ। 

বাধার শরীরে থেকে, রাধারে ঢাকিয়ে রেখে, 

ভুলাতাম রাঁধারূপে, অন্যজনমন-_ 

পর ভুলান কেমন? 

৬ 

কেন না হইনু আমি চিকণ বদন, 
দেহ আবরণ | 

(তামার অঙ্গেতে থেকে, অঙ্গের চন্দন মেখে, 

মঞ্চল হইয়ে ছুলে, ছুতেম চিরিগ 

চুন্বি ও চাদবদন || 
ণ 

কেন,না হইনু আমি, যেখানে ব। জাছে। 
মংসারে স্তন্দর | | 

কে ভতে ন! অভিলাষে, রাধ| বাহা ভালবাসে, 
কে মোহিতে নাহি চাহে, রাধার অন্তর -- 

প্রেমখ রত্রাকর? 

সিসি পল ৮2০০৮ ১৩৯০ 



অধঃপতন সঙ্গীত। 

১ 

বাগানে যাবিরে ভাই? চল সবে মিলে যাই, 
যথ! হম্ম্য শ্থশোভন, মরোবরতীরে | 

যথা ফুটে পাতি গাঁতি,গোলাব মল্লিকা জাতি, 
বাগ্রানির! লতা দোলে ম্বভুল সমীরে ॥ 

নারিকেল বুক্ষরাজি, চাদের কিরণে সানি, 

নাচিছে দোলায়ে মাথ! ঠমকে ঠমকে। 

চন্দ্রকরলেখা তাহে, বিজাঁল চমকে ॥ 

২. 

চল যথা কুঞ্জবনে, নাঁচিবে নাগরীগণে, 
রাঙ্গা সাজ পেসোয়াজ, পরশিবে অঙ্গে ।' 

তম্বরা তবলাচাটি, আবেশে কীপিবে মানা, 
সারঙ্গ তরঙ্গ তুলি, ভর দিবে সঙ্গে ॥ 

খিনি খিনি খিনি খিনি,ঝিনমিকি ঝিকিনি ঝিনি, 

তাধ্রিম্ তাধিম তেরে,গাঁও না বাজনা 

চমকে চাহাঁন চারু, ঝলকে গহনা ॥ 



অধঃপতন সংগীত | 

৩ 

ঘরে আহে পদ্মমুখী, কভু না করিল সুখী, 

শুধু ভাল বাসা নিয়ে,কি হবে সংসারে । 

নাহি জানে নৃত্যগীত, ইয়ার্কিতে নাহি চিত, 
একা বনি ভাল বানা,তাঁল লাগে কারে? 

গুহধন্মে রাখে মন, হিত ভাবে অনুক্ষণ, 

সে বিনা ছুঃখের দিনে অন্য গতি নাই! 

এ হেন সুখের দিনে, তারে নাহি চাই॥ 

অ[ছে ধন গৃহপূর্ণ, যৌবন বাইবে ভুর্ণ, 
নদি ন] ভূপ্জিনু শখ, কি কাজ জীবনে? 

ঠুসে মদ্য লও সাতে, যেন ন। ফুরায় রাতে, 
শখের নিশান গাঢ় প্রামাদভবনে | 

খাদ্য লও বাছ। বাছা, দাড়ি দেখে লও চাচ।, 

চপ্ স্তুপ কারি কোম্মা, করিবে বিচিত্র । 

বাঙ্গালির দেহ রত, ইহাতে করিও যন্ত্র, 
সহস্্র পাছুক! স্পর্শে, হয়েছে পবিত্র 

পেটে খায় পিঠে ময়, আমার চরিত্র 

৯১ 



৮ অধঃপতন মংঙ্গীতি। 

৫ 

বন্দে মাত।স্থরধুনি, কাগজে মহিমা শুনি 
বোতলবাহিনি পুণ্যে, একশ নন্দিনি! 

করি ঢক ঢক নাদ, পুরাঁও ভকত সাধ, 

লোহিত বরণি বামা, তারেতে বন্দিনি। 

প্রণমামি মহানীরে, ছিপির কীরিটি শিরে, 
উঠ শিরে ধীরে ধীরে, যকৃত জননি! 

তোমার কৃপার জন্য, যেই পড়ে সেই ধন্য 

শয্যায় পতিত রাঁখ, পতিতপাবনি ! 

বাকৃস বাহনে চল, ডজন ডজনি ॥ 

৬ 

কিছার সংসারে আছি, বিষয় অরণ্যে মাছি, 

মিছা! করি ভন্তন্ চাকরি কাটালে। 

মারে জুতা নই স্থুখে, লম্বা! কথা বলি মুখে, 

উচ্চ করি ঘুষ তুলি দেখিলে কাঙ্গালে। 
শিখিয়াছি লেখ! পড়া, ঠাণ্ডা দেখে হই কড়।, 

কথা কই চড়া চড়!, ভিখারি ফকিরে। 

দেখ ভাই রোখ কত, বাঙ্গালি শরীরে ! 



অধঃপতন সঙ্গীত । ২৩ 

৭ 

পুর পাত্র মদ্য ঢালি, দাও সবে করতালি, 

কেন তূমি দাও গালি,কি দোষ আমার? 

দেশের মঙ্গল চাও? কিসে তার ক্রি পাও? 
লেকৃচরে কাগজে বলি, কর দেশোদ্ধার || 

ইৎরেজের নিন্দা করি, আইনের দোষ ধরি, 

সন্বাদ পত্রিক পড়ি” লিখি কভু তায়। 

আর কি করিব বল স্বদেশের দায়? 

৮ 

করেছি ডিউটির কাজ, বাজ! ভাই পাখোয়াজ 

কামিনি গোলাপি সাজ, ভাসি আজ রঙ্গে। 

গেলাস পুরে দে মদে,দে দে দেআরো আল ছে) 

দেদেএরে দে ওরে দেছড়ি দে সারঙ্গে। 

কোথায় ফুলের মালা? আ ইস্ দেন।! ভাল ভ্বালা। 
“বংশী বাজায় চিকণ কাল?” স্থর দাও সঙ্গে 

ইন্দ্র স্বর্গে খায় স্ধা, স্বর্গ ছাড়া কি বন্তরধা? 

কত স্বর্গ বাঙ্গালায় মদের তরঙ্গে । 

টলমল বন্থুন্ধরা ভবানা ক্রভঙ্গে ॥ 



চি অধঃপতন সঙ্গীত। 

০১ 

যেভাবে দেশের হিত, ন। বুঝি তাঁহার চিত, 
আত্মহিত ছেড়ে কেবা, পরহিতে চলে ? 

না জানি দেশ বাকার? দেশে কার উপকার £ 
আমার কি লাভ বল, দেশ ভাল হলে? 

আপনার হিত ক্রি, এত শক্তি নাহি ধরি, 

দেশহিত করিব কি, একা! ক্ষুদ্র প্রাণী! 

ঢালম্দ! তামাক দে! লাও ব্রাণ্ডি পানি। 

৯০ 

মনুষত্ব? কাকে বলে? স্পিচ দিই টোনহলে, 

লোক আসে দলে দলে,শুনে পায় প্রীত। 

নাটক নবেল কত, লিখিয়াছি শত শত, 

একি নয় মনুষ্যত্ব ? নয় দেশাহত ? 

ইংরেজি বাঙ্গাল। ফেদে, পলিটিকৃস লিখি কেঁদে, 
পদ্য লিখি নান! ছাদে” বেচি সস্তা দরে । 

অশিষ্টে অথবা শিষ্টে' গালি নিই অষ্জে পৃষ্ঠে, 
তবু বল দেশহিত কিছু নাহি করে £ 

নিপাত যাউক দেশ! দেখি বসে ঘরে ॥ 



অধংপতন সঙ্গীত । ২৫ 

ল ক্লচম্পা! মধুর অধর কম্পা! 

হান্বীর কেদার ছায়া নট শ্থমধুর ! 

ভক্ষা না ছুরস্ত বোলে! শের মে ফুল না ডোলে! 

পিয়ালা ভর দে নস রউ ভরপুর ! 
০881 কটলেট, আন বাবা প্লেট প্লেট, 

কুক বেট! ফাষ্টরেট, যত পার খা! 

নাথার়গ পেটে দিয়ে” পড় বাপু জমী নিয়ে, 
হমমি বাঙ্গালিকুলে' হখ কর্যে যাও । 

পতিত পাবশি ভারে, পতিত তরাএ || 

১০ 

নার ভাই অনগপাতে,কে যাইবি আয় সান, 
বি. কাজ বাঙ্গালি নাম,রেখে ভূমগ্ডলে £ 

[লখাপড়। ভন্ম ছাই, কে কবে শিখেছে ভাই, 
ইয়া! বাঙ্গালি দেহ, এই বঙ্গস্থালে ? 

চা মপুচ্ছ লঘে করে, কেরাণির কাজ করে, 
ল্য ঢপহাশি আর ছিটা পিয়াদ।। 

দন.শ হার, গক্ালতি পাশ লয়ে, 



অধঃপতন সঙ্গীত । 

সার কথ! বলি ভাই, বাঙ্গালিতে কাজ নাই, 
কি কাজ দাধিব মোরা,এ সংসারে থাকি, 

মনোরৃতি আছে যাহা, ইন্ড্রিয় সাগরে তাহ! 

বিসর্জন করিয়াছি, কিবা আছে বাঁকি? 

কেন দেহভার বয়ে, যমে দাও ফাকি? 

১৩ 

পর তবে গ্রাসআাটি, জলন্ত বিষের বাটা 
শুন তবলার চাটি, বাজে খন্ খন্। 

নাচে বিবি নানা ছন্দ, সুন্দর খামির। গন্ধ, 

গন্তার জাঘৃতমন্্র হকার গর্জন ॥ 

দোলে এমে। সবে ভাই, চল অধঃপাতে যাই, 

মধম বাঙ্গালি হতে, হবে কোন কাজ? 

ধরিতে মনুষ্য দেহ, নাহি করে লাজ? 

১৪ 

অবুটের অবতার, রূপগুণ মব তার, 

বাঙ্গালির অধিকার, রাঙ্গালি ভূষণ ! 

হা পরণি কোন পাপে,কোন বিধাতার শাপে, 

হেন পুভ্তগণ গর্তে, করিলে ধারণ ? 
বঙ্গুদশ ডুবাবারে, মেঘে কিন্ব। পারাবারে) 

ছিল নাকি জলরাশি* কে শোধিল নারে? 



অধঃপতন সংঙীত। ১৭ 

আপনা ধ্বংমিতে রাগে,কতই শকতি লাগে? 
নাহি কি শকতি তত, বাঙ্গালি শরীরে? 

কেন আর জ্বলে আলো,বঙ্গের মন্দিরে? 

১৫ 

মরিবে না? এসো তবে, উন্নতি সাধিয়। সাব, 

লভি নাম পুথিবীতে, পিতৃ সমতৃল! 
ভাড়ি দেহ খেলা ধুলা, ভাউ বাদ্যতাণ্ড গুল! 

মারি খেদাইয়! দাও, নর্তকীর কুল। 

মারিয়। লাঠির বাড়ি, বোতল ভাঙ্গন গাড়ি, 

বাগান ভাঙ্গিয়া ফেল, পুকুরের তলে 
হখ নামে দিয়ে ছাই, দুঃখ সার কর ভাই, 

ক না মুছিবে কেহ, নয়নের জলে, 

শত দিন বাঙ্গালিকে লোকে ছিছি বলে। 

৮ চা নিশ্চব০রত্হি না 
৫০১০৮৬৮৫320: 



সাবিত্রী । 

তমিশ্রা রজনী ব্যাঁপিল ধরণী, 
দেখি মনে মনে পরমাদ গণি, 

বানে একাকিনী বমিলা রমণী 

কোলেতে করিয়! স্বামির দেহ । 

হাধার গঞ্গন ভূবন আধার, 

অন্ধকার গিরি বিকট আকার, 

দুর্গম কান্তার ঘোঁর অন্ধকার, | 
চনে না ফেরে না নড়ে না কেহ ॥ 

্ 

( শুনেছে হেথা মানবের রব 

০কবল গরজে হিংআ্ পশু সব, 

বোলে জারও টানে পতিদেহ ধরি, 

পরশে অধর অনুভব করি, 

নারবে কীদিয়। চুম্বিছে ভার | 



সাবিত্রী। ২১ 

৩ 

হেরে আচক্ষিতে এ ঘোর শঙ্কটে, 

ভয়ঙ্কর ছায়া! অ।কাশের পটে, 

ছিল ঘত তার! তাহার নিকটে, 

.. ক্রমে ম্রান হয়ে গেল নিবিয়! | 

সে ছায়া পশিল কাননে অমনি, 

পলা শ্বাপদ, উঠে পদধ্বনি, 

রক্ষশাৎ ভাঙ্গিল আপনি, 

সঃ ধরে শবে বুকে আটির়া এ 

সপ 
টি হস! উজলি দোর বনস্থলী, 

| গদা প্রভা, যেন ঝা বিজ 
দোছিল। নাবিআা, দেন গান 

ভামিল 'নঝরে মালোক তা 
মহ! গদা দেখি প্রণমল। সভা, 

চা 

1 
+ 



চে 

রর সাবিত্রী । 

গভীর ি্পনে ব টহল| শমন, 

থর থর বা ব্টাপিল গহন), 

পর্ব তগনৃরে খা মিল চন, 

সমনিল 9৩ হিবর মাঝো। 

“কেন এ: কনা টি ননন্দিনি, 

শব লে (নে হঃলিছ ঘাসিনী 
ছাড়ি ঠা রা ত অধিনী, 

মস সপে তর বাদ কি 7 । 

সংসারে কাল বিরাম বিহীন, 

সি রথে ফিরে রাত্রি দিন, 

বাহারে পন্াশে সে মম জধীন, 

স্থাবর জঙ্গম জাব সবাই । 

সত্যবানে আদি কাল পরশিল, 

লতে তারে মম কিন্কর আমিল, 

সাধ্বা অঙ্গ ছুয়ে লইতে নারি, 

আপনি লইতে এসেছি তাই ॥ 



] 
॥ রন পতি 
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৪৯ সাবিত্রী ।' 

৯ 

« অনিত্য সংসার পুণ্য.কর সার, 
কর নিজ, কর্ম নিয়ত যে যাঁর, 
দেহান্তে মবার হইবে বিচার, , 

দিই আমি সবে করম ফল। 
বত দিন গতি তব আয়ু আছে, 
করি পুণ্য কম এসো স্বামী পাছে-- 
নন্ত যুগান্ত রবে কাছে কাছে, 

ভুঞ্জিবে অনন্ত মহ মঙ্গল ॥ 

হা 

ঞ 9 

«অনন্ত বসন্তে তথা অনন্ত যৌবন, 
জনন্ত গ্রণয়ে তথ! অনন্ত মিলন, 

অনন্ত সৌন্দর্য্য হয় অনন্ত দর্শন, 
জনন্ড বাসন) তৃপ্তি অনন্ত | 

দম্পতী আছযে নাহি বৈধব্য ঘটন, 

মিলন আছয়ে নাহি বিচ্ছের যন্ত্রণা, 

গ্রণয় আছয়ে নাহি কলহ গঞ্জন।, 

রূপ আছে, নাহি বিপু রন্তু | 



সাবিত্রী । 

১১ 

“ববি তথা আলো করে, না করে দাহন, 

নিশি স্সিগ্ধকরী, নহে তিমির কারণ, 
সনু গন্ধকহ ভিন্ন নাহিক পবন, 

কলা নাহি চাদে, নাহি কলঙ্ক 
নাহিক কণ্টক তথা কুম্থম রতনে, 
নাহিক তরঙ্গ স্বচ্ছ কল্লে।লিনীগণে, 

নাহিক অশনি তথা স্বর্ণের ঘনে, 

পঙ্কজ সরসে নাহিক পঙ্ক ॥ 

১২ 

“নহি তথা মায়াবশে বথায় রোদন, 

নাহি তথ। ভ্রান্তি বশে বুথায় মনন, 

নাহি তথা রিপূবশে বৃথায় যতন, 

নাহি শ্রম লেশ, নাহি অলস । 

ক্ষধ! তৃষ্ণা তন্দ্রা! নিদ্রা! শরারে না রয়, 

নারা তথ! প্রণয়িনী বিলাসিনী নয, 

দো.বের কপার দিব্য জ্ঞানের উদয়, 

দিব্য নেত্রে নিরখে দিক্ দশ ॥ 

ও € 



সাহিত্রী 

৩ 

«জগতে জগতে দেখে পরমাণু রাশি” 
মিলিচছে ভাঙ্গিছে পুনঃ ঘুরিতেছে আদি, 

লক্ষ লক্ষ বিশ্ব গড়ি ফেলিছের্শবনাশি, 

অচিন্ত্য অনন্ত কাল তরঙ্গে 
দেখে লক্ষ (কোটি ভানু অনন্ত গগনে; 
বেড়ি তাহে কোটি কোটি ফিরে গ্রহগণে, 
অণন্ত বর্তন রব শুনিছে শ্রবণে, 

_ জাতিছে চিন্ত সে গীতের সঙ্গে ॥ 

১৪ 

« ফেখে কম্মক্ষেত্রে নর কত দলে দলে, 

শিয়মের জালে বাধা ঘুরিছে সকলে, 

ভ্রমে পিপিলিকা যেন নেমীর মগুলে,, 

নির্দিষ্ট দুরতা লঙ্ঘিতে নারে । 
ক্বণকাল তরে সবে ভবে দেখা দিয়া, 

জলে যেন জলবিম্ব যেতেছে মিশিয়।, 

পুণ্যবলে পুণ্যধামে মিলিছে আনিয়া, 

পুণ্যই ত্য অসত্য সংসারে ॥। 



সাবিত্রী । ৩৫ 

১৫ 

“তাই বলি কন্যে, ছাড়ি দেহ মায়া, 

ত্যজ বৃথা ক্ষোভ; ত্যজ পতি কায়া, 

ধন্দ আচরণে হও তার জায়া, 

গিয়া পুণ্যধাম । 

গৃহে যাও ত্যজি কানন বিশাল, 

থাক বত দিন ন। পরশে কাল, 

কালের পরশে মিটিবে জগ্ভাল, 
সিদ্ধ হবে কাম |” 

৮৬ 

শুনি বম বাণী জোড় করি পাণি, 
ভাড়ি দিয়া শবে, তুলি মুখ খানি, 
ডাকিছে সাবিত্রী;_“কোথায় না জানি, 

কোথা ওহে কাল। 
দেখা দিয়া রাখ এ দানার প্রাণ, 
কোথা গেলে পাব কালের সন্ধান, 

পরশিয়ে কর এ শঙ্কটে ত্রাণ, 
মিটাও জঞ্জাল ॥ 



১ 

“স্বামী পদ ঘদি সেবে থাকি আমি, 
কায় মন্দ ঘদি পূজে থাকি স্বামী, 
যদি থাকে বিশ্বে কেহ অন্তর্যামী, 
 ক্রাথ মোর কথা। 

সতীত্বে ফ্কদ্যপি থাকে পুণ্যফল, 

সতীত্বে ষদ্যপি থাকে কোন বল, 

পরশি আমারে, দিয়ে পদে স্থল, 

জড়াও এব্যথা ॥৮ 

১৮ 

নিয়মের রথ ঘোষিল ভীষণ, 

আসি প্রবেশিল সে ভীম কানন, 

পরশিল কাল সতীত্ব রতন, 

সাবিত্রী স্থন্দরী। 

মহ গদা তাবে চমকে ভতিনির। 

শব পদরেণ তুলি লয়ে শিরে, 

ত্যজে প্রাণ সন হতি ধারে ধারে, 

পতি কোলে করি ॥ 



সংবিজী। ৩? 

বরষিল পপ অমরের দলে, 
্থগন্ধি পবন বহিল ভূতলে, 
তুলিল কৃতান্ত শরীরী যুগলে, 

বিচিত্র বিমানে । 

জনমিল তথ দিব্য তরুবর, 
সুগন্ধি কুহথমে শোভে নিরন্তর, 
বেড়িল তাহাতে লত! মনোহর, 

সে বিজন স্থানে ॥ 

সপ 



'াদর। 

ৈ 

অরুভূমি মূঁঝে যেন, একই কুন্থম, 
পূর্ণ হবাসে। 

বঁরষার রাঞ্জে যেন, একই নক্ষত্র, 
আঁধার আকাশে ॥ 

নিদাঘ সন্তাপে যেন, একই সরমী, 
বিশাল প্রান্তরে । 

রতন শোভিত যেন, একই তরণী, 

অনন্ত সাগরে । 

তেমনি জামার তুমি, প্রিয়ে, সংসার ভিতরে ॥ 

২ 

চিরদরিদ্রের যেন, একই রতন, 
অমূল্য, অতুল। 

চিরবিরহীর যেন, দিনেক মিলন, 

বিধি অনুকূল ॥ 



আদর। ৩৪ 

চির বিদেশীর যেন, একই ব্বান্ধব, 
স্বদেশ হইতে । 

চিরবিধবার যেন, একই স্বপন, 
পতির পীরিতে। 

তেমনি আমার তুমি প্রাণাধিকৈ, ্ যহীতে ॥ 

৩ [ও 

 স্থশীতল ছায়া মি, নিদাঁঘ সম্তাপে, 

রম্য বৃক্ষতলে। 

শীতের আগুন তুমি; তুমি মৌর ছত্র, 

বরযার জলে ॥ . 
বসস্তের ফুল তুমি, তিরপিত সী, 
_ রূপের প্রকাশে | 

শরতৈর চাদ তুমি, টাদবদনি-লৌ,' 
আমার আকাশে । 

লৌমুদী মধুর হাঁসি, ছুখের তিমির লাশে ॥ 

৪ ৃ 

অঙ্গের চন্দন তুমি, পাখার ব্যজন, 

কুহ্বমের বাস। | 

নয়নের তার! তুমি, শ্রবণেতে শ্রুতি, 

দেহের নিশ্বাস ॥ 



9 আদর। 

মনের আনন্দ তুমি, নিজ্রার স্বপন, 

জানত বাসন! | 

সংসারে সয় তুমি, সংসার বন্ধন, 

বিপরঠী সাত্ুনা। 
তোমারি লাগিয়েঁসই, ঘোর সংদাঁর যাতনা ॥ 



বায়ু। 

25৬১৮ 

ও 

জন্ম মম সূর্ধ্য তেজে, আকাশ মণ্ডলে | 
যথা ডাকে মেঘরাশি, 

হাসিয়া বিকট হাসি, 
বিজলি উজলে ॥ 

কেবা মম সম বলে, 
হহুস্কার করি যবে, নামি রণস্থলে। 

কানন ফেলি উপাড়ি, 

গু'ড়াইয়। ফেলি বাড়ী, 
হাসিয়। ভাঙ্গিয়! পাড়ি 

অটল অচলে। 
হাহাকার শব্দ তুলি এ স্থখ অবনীতলে ॥ 



২ বায়ু। 

২ 

পর্বত শিখরে নাঁচি, বিষম তরসে। 

মায়া মেঘের সনে, 
পিষ্ট করি বহি ঘনে, 

সে ঘন বরষে। 
হাষে দামিনী সে রসে! 

 মহাঁশবে রা করি, 'সাঁগর উরসে ॥ - 

মথিষ্না অন্ত জলে, 

'সফেশ তরঙ্গ দলে, 

ভাঙ্গি তুলে নভস্তলে, 

ব্যাপি দিগ্দশে | 

শীকরে জীধারি জগৎ, ভাসাই দেশ অলদে ॥ 

৩) 

বসন্তে নবীন লতা, ফুল দোলে তায়। 
যেন বায়ু সে বা নহি, 
অতি মৃদু মম বহি, 

প্রবেশি তথায় ॥ 
হেসে মরি যে লজ্জ।য়ু_ 

পুষ্পগন্ধ চুরি করি, মাথি নিজ গায় ॥ 



বাযু। ৯৩ 

স্ুরোবরে স্নান করি, 
বাই বথায় স্থন্দরী, 
বসে বাতায়নোপরি, 

শ্্রীষ্মের জলায় ॥ 
তাঁহার অলকা ধরি, 

মুখ চুদ্ধি ঘণ্ম হরি, 

অঞ্চল চঞ্চল করি, 

_.. স্সিগ্ধ করি কায় ॥ 
আমার সমান কেব! যুবতী মন ভুলায় ? 

8 

বেণু খণ্ড মধ্যে থাকি, বাজাই বাশরী। : 
রন্ধে২ যাই আসি, 

আমিই মোহন ৰাশী, 

সবরের লহরী ॥ 
_ আর কার গুণে হরি, 

ভুলাইত বৃন্দাবন, বৃন্দাঁবনেশ্বরী ? 
ঢল ঢল চল চল, 

চঞ্চল বমুনা জল, 

নিশীথ ফুলে উজল, 



৪5 বাধু। 

কানন বৃল্লরী, 

তাঁর মাঝে বাজিতাম বংশীনাদ রূপ ধরি॥ 
€ এ 

জীবকণ্ঠে যাই ঝ্নাসি, আমি কণ স্বর!. 
আমি ব্বাক্য, ভাষা আমি, 
সাহিত্ত বিজ্ঞান স্বামী, 

মহীর ভিতর ॥ 

সিংহের কষ্ঠেতে আমিই হুস্কার, 

খধির ক্েতে আমিই ওষ্কার, 
গায়ক  কষ্ঠেতে আমিই বঙ্কার, 

বর. 'বিশ্ব মনোহর ॥ 

আমিই রাগিণী আমি ছয় রাগ, 
কামিনীর মুখে আমিই সোহাগ, 
বালকের যাণী অমৃতের ভাগ, 

| মম রূপান্তর ॥ 

গুণ গুণ রবে ভ্রময়ে ভ্রমর, 
কোকিল কুহরে বৃক্ষের উপর, 

কলহৎস নাদে সরসী ভিতর, 

আমারি কিস্কর ॥ 

আমি হাসি আমি কান্না, স্বরূপে শাসি নর ॥ 



বায়ু। $% 

৬ ূ 

কে বাঁচিত এ সংসারে, আমার বিহনে- ৫ 
আঁমি না থাকিলে ভব ভুবনে ? 

আমিই জীবের শ্রীণ, 

দেহে করি আরধিষ্ঠান, 
“নিশ্বাস বহনে । 

উড়াই খগে গগনে |৯ 
দেশে দেশে লয়ে যাই, বহি যত ঘনে । 

আনিয়া সাগর নীরে, 

ঢালে তারা গিরিশিরে, 

সিক্ত করি পৃথিবীর, 
বেড়ায় গগনে | 

মম-সম দোষে গুণে, দেখেছ কি কোন জনে? 
রি 

মহাবীর দেব অগ্ি, স্বালি সে অনলে 1: 

আমিই জ্বালাই ধারে, 
আমিই নিবাই তীরে, 

আপনার বলে। 
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বাযু। 

মহাঁবলে বলী আমি, মস্থন করি সাগর | 
রসে স্থরসিক আমি, কুম্্রমকুলনাঁগর ॥ 

শিহরে পরশে ময়, কুলের কামিনী । 
মজাইনু বীশী হয়ে গ্রোপের গোপিনী | 
বাক্য রূ্পে জ্ঞান আমি স্বর রূপে পীত। 
আমারই কুপাঁয় ব্যক্ত ভক্তি দস্ত প্রীত ॥ 

প্রাণবায়ু রুপে আমি রক্ষা করি জীবগণ। 

হহু হুহু! মর্য সম গুণবান্ আছে কোন জন? 



আকবর শাহের খোষ রোজ । 
-+8855930335২৪০- 

৯ 

রাজপুরী মাঝে কিন্ুন্দর আজি 
বসেছে বাজার, রসের ঠাট। 

রমণীতে বেচে রমণীতে কিনে 

লেগেছে রমণী রূপের হাট ॥ . 
বিশাল! সে পুরী নবমীর চাদ, 

লাখে লাখে দীপ উজলি জ্বলে । 

দোক।নে দোকানে কুলবালাগণে 

খরিদ্দার ডাকে, হাসিয়া ছলে ॥ 

ফুলের তোরণ, ফুল আবরণ 

ফুলের স্তন্তেতে ফুলের মাল।। 

ফলের দোকান, ফুলের নিশান, 
ফলের বিছাঁন! ফুলের ভালা ॥ 

লহরে লহরে . ছুটিছে গোলাব, 
উঠিছে ফয়ারা জ্বলিছে জল। 

তাখিনি তাধিনি নাচিতেছে নটী, 
গায়িছে মধুর গায়িকা দল ॥ 



৩৮ ভবন শছের খোব রোজ। 

শে 

রাক্গপুরী মাঝে. লেগেছে বাজার, 
বড় গুলজার সরন ঠাট। 

রমণীতে যেচে রমণীতে কিনে 

লেগ্নেছে রমণী রূপের হটি ॥ 

কত ব! স্ন্দরী, রাজার দুলালী, 

ওমরাহ জায়।, আমীর জাদী। 

নরনেতে জ্বালা, অধরেতে হাসি, 

অঙ্গেতে ভূষণ মধুর-নাদী ॥ 

হারা মতি চুণি বসন ভূষণ 
কেহ বা বেচিছে কেনে বা কেউ। 

কেহ বেচে কথ৷ নয়ন ঠারিষে 
কেহ কিনে হাসি রমের ঢেউ ॥ 

(কহ বলে সখি এ রতন বেচি 

ছেন মহাজন এখানে কই ? 

সুপুরুষ পেলে আপন। বেচিয়ে 

বিনামূলে কেনা হইয়া রই || 

ফেহ বলে সখি পুরুষ দরিদ্র 
'* দিরে কিনিবে রমণী-মণি | 

চার কড়াদিয়ে পুরুষ কিনিনে 
৮১৫ 

গাহেতে ঝাপিয়ে রেখো লো ধনি ॥ 



আবব্য শাঠেহ খোষ রোজ ।, 

পিবেতে পুর, খে দিও ছোলা? 
সোহাগ শিকলি বাধিও পায়। 

আবোধ বিহলগ পড়িবে অটিক 
তালি দিয়ে ধমি,নাচায়ো তায় ). 

ন্ 

এক চক্দ্রাননী,  মরাল-গাঁমিনী, 
সে রসের হাটে ভ্রমিছে এক|। 

কিছু নাহি বেচে কিছু নাহি কিনে, 
কাহার(9) নহিত না করে দেখা ॥ 

প্রভাত নক্ষত্র জিনিয়া রূপসী, 

দিশাহারা যেন বাজারে কিরে। 

কাণ্ডারী বিহনে. তরণী যেন ঝ 
ভানিয়। বেড়ায় সাগরনীরে ॥ 

রাজার চুলালা রাজপুতবালা 

চিতোরসস্ভবা কমল কলি। 

পঁতির আদেশে আসিয়াছে হ্থো, 

স্থখের বাজার দেখিবে বলি 12 শু 
দেখে শুনে রমা স্র্থী না হুইল_ 

বলেছিছিঞিকি লেগেছে, 

3৯ 



আ।কৰর শহের খোষ রোজ । 

কুলনারীগণে, রিকাইতে লাজ 
বসিয়াছে ফেঁদে রসের হাট! 

ফিরে যাই ঘরে কি করিব এক! 

এ রঙ্গ সাগরে সাতার দিয়ে ? 

এত বলি সতী  ধাঁরি ধীরি ধীরি 
নির্গমের ছ্বারে গেল চলিয়ে || 

নির্গমের পঞ্চ. অতি দে কুটিল, 
পেঁচে পৌঁচে ফিরে,না পায় দিশে। 

হায় কিকরিন্বু বলিয়ে কাদিল, 

এখন বাছির হইব কিসে £ 
[নি বাদশ। কিকল করিল 

ধরিতে পিপ্ররে,কুলের নারী । 

ণ। পার ফিরিতে নারে বাহিরিতে 

নয়নকমলে বহিল বারি ॥ 

৩ 

সহস। দেখিল, সুখে সুন্দরা, 
বিশাল উরস পুরুষ বীর। 

£তনের মাল! ছুলিতোছে গলে 

মাথায় রতন জ্বলিছে স্থির ॥ 



আকবর শাহের খোষ রোজ. 

ধোড় করি কর, তারে বিনোদিনী 
বলে মহাশয় কর গো ত্রাণ | 

না পাই যেপথ পড়েছি বিপাদে 

দেখাইয়ে পথ,রাঁখ হে প্রাণ ॥ 

বলে সে পুরুষ অমিয় বচনে 

ভাহ। মরি হেন ন! দেখি রূপ । 

এসে! এসো ধনি আমার সঙ্গেতে 

আমি আকব্বর--ভারত-ভূপ॥ 
সহজ্র রমণী রাজার দুলাঙগী 

মম আজ্ঞাকারী, চরণ সেবে। 

তোমা! সমা রূপে নহে কোন জন, 

তব আছ্গাকারা আমি হে এবে॥ 

চল চল ধনি আমার মন্দির 

আজি খোষ রোজ শ্লখের দিন । 

এ ভারত ভামে কিআছে কাম 
বলিও আমারে,শোধিব খণ ॥ 

এত বলি তাবে রাজরাজপ 

বলে মোহিনারে ধরিল করে । 

1 
৬, 

বঘপতি বল সে ভুজবিটপে 
সি 

টিন কন্কণ তাহার ভরে ॥ 

8১. 



_ অকিবর শাহের খোষরো । 

শুকাল বামার. - . বদন'নলিনী 

ডাকে ত্রাহি ত্রাহি ব্রাহি মেছুর্গো। 

ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি বাঁচাও জননি ! 

ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি মেুর্গে ॥ 
ডাঁকে কালি কালি ভৈরবি করালি 

কৌধিকি.কপাঁলি কর মা ত্রাণ । 
_অপর্ণে অর্থিকে চামুণ্ডে চণ্ডিকে 

বিপদে বাঁলিকে হারায় প্রাণ ॥ 

মানুষের সা নহে গো জননি 

এ ঘোর মিপদে রক্ষিতে লাজ। 
সমর-রঙ্গিণি অন্থর-ঘাতিনি 

এ অস্ত্রে নাশি,বাঁচাও আজ ॥ 

৪. 

বুল পুণ্যেতে অনন্ত শৃশ্যেতে 
দেখিল রমণী, জ্বলিছে আলো। 

হাপিছে রূপশা নবীন! যোড়শী 

ঘগেন্দ্র বাহনে,মূরতি কালো ॥ 

নরমুণ্ডমালা ছলিছে উরসে 
বিশ্রলি কলমে লোচন তিনে । 



আকুবর-্শাহের বেষ রোজ । রং 

দখা দিয়া মাতা দিতেছে অভ 
_ দেবত! সহায় সহীয়হীনে ॥ 
আকাশের পটে . নগেক্জ-নন্দিনা 

দেখিয়া যুবতী প্রফুল্ল মুখ । 
হৃদি সরোবর . . পুলকে উদ্ছলে 

সাহসে ভরিল, মারীর বুক ॥ 
ভুলিয়া মস্তক  শ্রীবা হেলাইল , 

দাড়াইল ধনী ভীষণ রাগে । 
নয়নে অনল  অধরেতে দ্বণ! 

বলিতে লাগিল নুপের আগে ॥ 
ছিছি ছিছি ছিছি তুমি হে সয্রাট্, 

এই কি তোমার রাজধরম । 
কুলবধূ ছলে - গৃহেতে আনি! 

বলে ধর তারে নাহি শরম ॥ 

বহু রাজ্য তুমি. বলেতে লুটিলে 
বনু বার নাশি বলাও বীর. 

বারপণা আজি দেখাতে এসে 
রমণীর চক্ষে বহায়ে নীর? 

পরবানুবলে পররাজ্য হর, 
পরনারী হর করিয়ে টুরি। 



আকবর শাহের খেষ রোজ । 

আজি নারী হাতে হারাবে জীবন 
ঘুচাইব যশ'মারিয়ে ছুরি || 

জয় মল বীরে  ছলেতে বধিলে 

ছলেতে লুটিলে চারু চিতোর। 
নারীপদাঘাতে আজি ঘুচাইব 

তব বীরপথা, ধরম চোর ! 
এত বলি বার্মা হাত ছাড়াইল 

বলেতে ধর্জিল রাজার অসি। 
কাড়িয়। লইয়া, অনি ঘুরা ইয়া, 

মারিতে চি নবরূপসী | 
গন্য ধন্য বলি রাজা বাথানল 

এমন কখন দেখিনে নারা। 

মানিতেছি ঘাট ধন্য সতী তু 

রাখ তরবারি; মানিনু হারি !। 

৫ 

হামিয়। রূপসী নামাইল অপি, 
বলে মহারাজ এ বড় রন । 

রমণীর রণে . হারি মান ভুমি 
পৃথিবীপতির বাড়িল যশ ॥ 



আকবর শাহের. খোর্ষরোজ। 

ছলায়ে কুগুল,  অধরে অঞ্চল 

হাসে খল খল, ঈষৎ হেলে । 
বলে মহাবীর, এই বলে তৃমি 

রমণীরে বল করিতে এলে ? 
পৃথিবীতে যারে, তুমি দাও প্রাণ, 

সই প্রাণে বাচেবলে হে সবে। 
আজি পূর্থীনাথ . আষার চরণে 

প্রাণ ভিক্ষা লও;বাঁচিবে.তবে ॥ 

ঘোঁড়ো হাত দুটো, ঈটতে কর কুটে 

করহ শপথ ভারতপ্রভু | 

শপথ করহ হিন্দুললনার 

হন অপমান না হবে কভু || 
ভুমি না করিবে, রাজ্যেতে না দিনে 
হইতে কখন এ হেন দোষ । 

হিন্দুললশারে - যে দিবে লাঙ্ুন। 

তাহার উপরে করিবে রোষ || 

শপথ করিল, পরশিয়ে অসি, 

নারীআজ্ঞামত ভারতগ্রভূ। 
আমার রাজ্যেতে হিন্দুললনার 

হেন অপমান না হবে কভু ॥| 

6০ 



অঠকবর শাহের খোঁষ রোজ । 

বলে শুন ধনি. হইয়াঁছি প্রীত 

দেখিয়া তোমার সাহস বল। 

যাহা ইচ্ছা তব . মাগি লও সতি, 
পুরা বাসনা, ছাঁ়িয়। ছল ॥ 

এই তরবারি . দিনু হে তোমারে 

হীরক খচিত ইহার কোব। 

বারবাল। তুমি : তোমার সে যোগ) 
না রাখিও মনে আমার দোষ || 

ভাজি হতে তোমা ভগিনী বলিন্ত 

ভাই তব আমি ভাবিও মনে । 

ধ! থাকে বাসনা মাগি লও বর 

1 চাহিবে তাই দিব এখনে ॥ 

তুন্ট হয়ে সতী বলে ভাই তুমি 

সম্প্রীভ হইন্ তোমার ভাষে। 
ভিক্ষা বদি দিবা, দেখাইয়া দাও 

নির্গমের পথ, বাইব বাসে ॥ 

দেখাইল রহ আপনি রাজন 

বাহিরিল সতা,সে পুরী হতে। 
সবে বল জয়, হিন্দুকন্তা! জয়, 

হিন্দ্ুমতি খক ধন্নের পথে । 



আকবর শাহের পোষ রোজ । 7 

৬ 

রাজপুরী ম|ঝে, কি স্থন্দর আজ 
বসেছে বাজার রসের ঠাট | 

রমণাতে কেনে রমণীতে বেচে 

লেগেছে রমণী রূপের হাট ॥। 
ফুলের তোরণ ফুল আবরণ 

ফুলের স্তত্তেতে ফুলের মাঁল!। 

ফুলের দোকান কুলের নিশান, 

ফুলের বিছা'ন। ফলের ভাল! | 
নবমীর চাদ বরষে চক্দিক। 

লাখে লাখে দীপ উজলি ভ্বলে। 

দোকানে দোকানে. কুলবালাগণে 

ঝলসে কটাক্ষ হাশিঘ্না ছলে ॥ 
এ হতে স্তন্দর, রমণী ধর, 

শাধ্যনারী ধন, সতীত্ব ত্রত 

গর আধ্য নামে, আজ (ও) আধ্যধামে 
আধ্যধন্ম রাখে রমণা যত || 

হম আধ্যকন্য।, এ ভুবনে ধন্যা, 

ারতের আলো, ঘোর আধারে 

হার কি কারণে, লারা 

আ্যর ধরন ব্াধিতে নারে || 



মন এবং সুখ । 

২৩৬ ০০ হ ইল? 

৯ 

এই মধুমাসে, মধুর বাতাসে, 

শোন লো! মধু কাশী | 
এই মধু বনে, শ্রীমধ সুঁদনে, 

দেখলো সকলে আমি ॥ 

মধুর মেগায়, মধুর বাজায়, 
মধূর মধুর ভামষে। 

ধুর আদরে, * মধ অধর, 
মধুর মধুর হানে 

মহ্র শ্যামল, বদন কমল, 

মধুর চাহনি তায় । 
কনক নুপুর, মধুকর বেশ, 

মধূর বাজিছে পায়।। 
মনর ইঙ্গিত, আমার সঙ্গেতে, 

কহিল মধর বাণী। 



মন এবং সুখ | 

ফে অবধি চিতে, মাঁধরি হেরিতে, 
ধৈরয নাহিক মানি || | 

এ স্রথ রঙ্গেতে, পরলে অঙ্গেতে 

মধ,র চিকণ বাঁস। 

তলে মধ্ফুল, পর কানে ভূল, 

পুরাও মনের আশি ॥। 

গাণি মধ্মালা, পর গোপিবজি| 

হাসলো মধ,র হাসি । ঁ 

চল থা বাজে, বযুনার কৃলে। 

খি 
সখি 

চল অ্রথ। বাজছে, যমুনার কুল 

হল ধারে বার কাশ । 
2৯7৫ রি ২2, পি ৯ পুশ ছি 

লাশ বারে ধা, উগিডে চাছ।ত, 



€দ চলে, এ ধারে ধাদে জলে, রাজ 

ধারে ধারে ভাসে ফূল। 

ধারে ধীরে বায়ু, বহিছে কাননে, 
দোলায়ে আমার দুল ॥ 

ধারে যাবি তথা, ধীরে কৰি কথা, 

রাখিবি &্রোহার মান । 

ধারে ধীরে ভার বাঁশীটা কাঁড়িবি, 

* ীরেতে পুরিবি তান ॥ 
ধারে শ্যাম নান, বাঁশীতে বলিবি, 

শুনিব কেমন বাজে । 

ধারে ধীরে চুড়া  কাড়িয়ে পরিবি, 

দেখিব কেমন সাজে ॥ 

ধারে বনমালা, গলাতে, দোলাবি, 

দেখিব কেমন দোলে। 

ধারে দীরে তার, মন করি দি, 

লইয়া আদিবি চালে ॥ 



মন “পা স্থখ। 

ধীরে ধীরে ধীরে, সরল সুপথে, 

নিজ গতি রেখ তীয় ॥ 

এ সংসার ব্রজ, কৃষ্ণ তাহে সখ, 

মন তুমি ব্রজনারী। 

নিতি নিতি তার, বংশীরব শুনি, 

হতে চাঁও অভিসারী || 

ঘা যাবে মন, কিন্তু দেখ বেন, 

রেখ আপনার সঙ্গে ॥ 

ধরে ধীরে ধীরে, কাল নদীতীরে, 

ধর্ম কদন্ম তলে। 

নধুর শ্রন্দর, স্বখ নটবর, 

হন হন কৃতিহলে॥ 

পপ € এন ৮ টি 
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(ক ভাঁপাল জলে তোরে কাননস্তন্দরি ! 

বসিয়। পল্লপবাসনে, ফুটেছিলে কোন বানে, 

নাচিতে পবন সনে, কোন বৃক্ষোপরি ? 

ক ছিডিল শাখ। হতে শাখার মুগ্চরী ? 

২ 

£প আাঁনিল তোরে ফুল, ভরঙ্গিণাতারে ? 

বাহার কুলের বালা, আনয়া ফুলের ডালি, 
কুলের জাঙ্গুলে তুলে ফুল ন্ ছিল নীরে? 
কল হতে ফুল খনি, জলে ভাসে ধারে । 

উট 

হানি সালা বেন, আকাশেতে তারা | 

কিন্ব। ধান্দিশা গায়, বেন বিহঙ্গিনী প্রা, 

কিন্ব: বেন মাঠে ভ্রমে, নারী পথহারা; 
কোথায় চলেছু, ধরি, তরস্থিণাধার:? 



জলে কুল। 

একাকিনী ভাি বাঁও, কোথায় অবলে ! 
তরঙ্গের রাশি রাশি, হাসিয়া বিকর্ট হাপি, 

তাড়াতাড়ি করি তোরে খেলে কৃতুহলে ? 

কে ভাসাল তোরে ফুল কাঁল নদীজলে ! 

্ 

কে ভামাল তোরে ফল, কে ভীসাল মোরে ! 

"াল আোতে তোরই) মত, ভামি আমি অবিরত, 

কে ফেলেছে মোরে এই তরঙ্গের ঘোরে ? 
ফেলিছে তুলিছে কতু, আছাড়িছে জোরে ' 

রা 

থা বুগ্তরী আমি, তোরই মত ফল। 

'লাট। ছিড়ে শাখা জাজ আমি জোতেপাড্যেও 

ভাশার আবর্ভ বেড়ে, নাহি পাই কুল। 

তোরই মত আদি ফুল, তরঙ্গে আকুল! 
৭ 

ভই যাবি ভেলে ফল, আমি যাব তেসে। 

[কহ না ধারবে তোরে, কেহ না ধরিবে মোরে, 

আনন্ত সাগরে ভুই, মিশাইবি শেষে । 
চল যাই ভ্ই ছনে অনন্ত উদ্দেশে । 



ভাই ভাই। 

( সমবেত বাঙ্গালিদিগের নভা দেখিয়া! : 

১ 

এক বঙ্গভূমে জনম সবার, 

এক বিদ্যালয়ে জ্ঞানের সঞ্চার, 

এক ভুঃখে মবে করি হাহাকার, 
ভাই ভাই বে, কীদরে ভাই । 

এক শোকে শীর্ণ সবার শরীর, 

এক শোকে বয়, নয়নের নার, 

এক অপমানে সবে নত শির, 

অধম বাঙ্গালি মোর! সবাই ॥ 

শ. 

নাহি ইতিবৃত্ত নাহিক গৌরব, 

নাহি আশ। কিছু নাহিক বৈভব, 

বাঙ্গালির নামে করে ছিছি রব, 

কোমল স্বভাব, কোমল দেহ । 



'ভাই ভাই। 

কোমল করেতে ধর কমলিনী, 

কোমল শধ্যাতে, কোমল শিঞ্জিনী, 

কোমল শরীর, কোমল যামিনী 

কোমল পিরীতি, কোমল স্নেহ। 

১) 

শিখিয় তি রা চীুক বার! 

৬ 

রা ছক ক্ষ দাও! ভিক্ষা দাও। ভিক্ষা দা” সার 
দেহি দেছি দেহ বল বার বার 

না পেলে গালি দাও মিছামিছি । 

“7নর অযোগ্য চাও তবু দান, 

মশর অযোগ্য চাগ তবু মান, 

বচিতে অযোগ্য, রাখ তবু প্রাণ, 

ভিছি ছিছি ছিছি! ডি ছি ছি ছি টি 

কার উপকার করেছ মহমারে। 

কোন্ ইতিহাসে তব নাম করে? 

কোন্ বৈজ্ঞানিক বাঙ্গালির ঘরে ? 

কোন্ রাজ্য তুমি করেহ জর! 



৫ 

শি 

ভংই ভাহ। 

কোন্ রাজ্য তুমি শাসিয়াছ ভাল? 

কোন্ মারাথনে ধরিয়াছ ঢাল ? 

এই বঙ্গভূমি এ কাল সে কাল 

অরণ্য, অরণ্য অরণ্যময় ॥ 

৫ 

কে মিলাল আজি এ চাদের হাট? 

কে খুলিল আজি মনের কপাট ? 

পড়াইব চি এ দুঃখের পাঠ, 
পে 

খুন ছিভি রব, বান্থালি নামে, 

ঘুরোপে মার্কিনে ছিছি ছিছি লুল, 

শুন ছিছি রব, হিমালয় তলে, 

শুন ছিছি রব, সমুদ্রের জলে, 

স্বদেশে, বিদেশে, নগরে গ্রামে । 

2 81 

বি কাজ বহির। এ 

কি কাজ রাখিয়। এ নাঁম ভুবনে, 

কলঙ্ক থাকিতে কি ভয় মরণে ? 



ভাই ভাই। 

গলে গলে ধরি, চল সবে মরি, 

্ সারি সারি, চল সবে মরি, 

শীতল সলিলে এ ভ্বালা পাশরি, 

_লুকাই এ নাম, সাগর তলে । 



মেঘ। 

আমি বৃষ্টি করিব ন! | কেন কুঠি করিব ? 

বৃষ্টি করিয়। আমার কিশ্থ? বৃষ্টি করিলে ৫ 
দের প্ুথ আছে। তোমাদের খে আমার প্রয়ে 

জন কি? 

(দখ, আমার কি ন্্রণ। নাই? এই দারুণ 

বিছ্যুদ্রি আমি অহরহ জদায়ে ধারণ করিতেছি । 

আমার হছদয়ে সেইস্সহাসিনার উদঘ দেখি! তোল 

দের চক্ষু আনন্দিত হয়, কিন্তু ইহার স্পর্শ মাতে 

তোমরা দগ্ধ হও | সেই অগ্নিআমি জদমে বে? 

আমি ভিন্ন কাহার সাধ্য এ আগুন জদায়ে দার 

করে? 

দেখ, বাঁয়ু আমাকে নর্ববদা অস্থির কর 25 

বায়ু দিগ্বিদিগ বোধ নাই, সকল দিক ভউ- 
তেছে! আমি যাই জলভারপুরু, হাই বাপু 

জামাকে উড়াইতে পারে না। 

তোমর। ভয় করিও না, আরম এগনই বষ্টি 



নেন। 

করিতেছি__পুথিবী শস্যশালিনী হইবে। আমার 
পূজা দিও । 

আমার গঞ্জন অতি ভয়ানক-- তোমরা ভয় 

পাই না। আমি বখন মন্দগন্ভীরে গর্জন করি, 

রক্গপত্র সকল কম্পিত করি, শিখিকুলকে নাচা; 

ইয়া, ঘ্বছু গম্ভীর গঙ্জন করি, তখন ইন্দ্রের জদয়ে 

মন্দার মাল! দুলিয়া উঠে, নন্দসূনশির্ধকে শিখিপুচ্ছ 

কাপিরা উঠে, পর্বত গুহায় মুখর। প্রতিধ্বনি হাসিন। 

উঠে। আর বুত্র নিপাত কালে, বজ্র সহায় হইয়া! 

থে গচ্জন করিয়াছিলাম সে গভ্জন শুনিতে চাহিও 
না-ভর পাইবে । 

রি করিব বৈকি? দেখ কত নবরথিকা দান, 

আমার জলকণার আশায় উ থা হইরা আছে | 

এাহাদিগের শুভ্র, স্বাসিত, বদনমণুলে জচ্ছ 

বারিশিমেক, আমি না করিলে কে কনে £ 

বৃষ্টি করিব বৈকি। দেখ, টিনা কুলের দের 

এখন ৪ পুষ্টি হয় নাই | তাহার থে আমার প্রেছি 5 

বারি রাশি প্রাপ্পু হইয়া, পরিপুর্ণ জদয়ে, হাসিঘা 

হাঁনিয়া, নাচির। ৫ বুল কল শব্দে উভয় কুল 

প্রন্িহত করিষা, অনন্ত মাগরাভিযাথে বানিতি। 

শেপ 



রা 
ও তেন। 

হইতেছে, ইহ! দেখিয়া কাহার না বাষিতে সাদ 
কারে? 

আমি রষ্টি করিব ন! | দেখ, এঁ পাগিষ্া 

স্ালোক, আমারই প্রেরিত রি নদী হইতে 

বলসী পুরিয়। ভুলিয়। লইয়। যাইতেছে, এবং 

“পোড়। দেবত। একটু ধরণ করে না” বলিয়া আম।- 

কেই গালি দিতেছে । আদি রুষ্টি করিব ন|। 

দেখ, কৃষকের ঘরে জল পড়িতেছে বলির। 

গ[মায় গালি দিতেছে । নহিলে মে কুঘক কেন - 

শাঁমার জল ন! পাইলে তাহার চাস হইত ন!- 

আগামি তাহার জীবন দাত | ভূ, আমি রা 

করিব না। | 

দেই কথ।টি মান পড়িল, 

মন্দং মন্দ নুদতি পবনশ্চানুকীলো যথা উ।+ 

বামশ্চায়ৎ নদতি মধুরশ্চাতকান্তে সগব্ব? 

কালিদাসাদি বেখানে আমার স্াবক সেখানে 

খামি রুষ্ট করিব নাকেন! 
আমার ভাষা শেলি বুঝিয়াছিল, যখন বলি 

1:1)71])1 [যা আসন 1001000 10078010010, 

টা 

তখন মে গন্তীরা বাণীর মণ্ম শেলি নহিলে হে 



প| ৫৯ পু ৮ €* 1 +1 এ | ০ ঠা গে পাপ রে নম ৭ ঠে1 431 দয়ে বিছ্ু 

॥ যখন অন্ধকারে কুষঃ 

বাদ কূপ ধারণ করি, তখন আমার জকুটি কে 
নভতে পারে? এই আমার হুদযে কাঁলাগি বছ্যু। 

তখন পলকে পলকে ঝলপিতে থাকে । আমার 

“৫৭ 0ক না হামায় দেখিয়া ভলেঃ জ্যোহনা 

দর ঠ আকাশে মন্দ পননে আরোহণ করিয়া, 

“পন মনোনোভন এ ধরিয়। আমি বিচরণ করি। 
- টার টম হি ৮) পি ক টে ০ 

সত গদবাবা সনাতন | আম বচ তন্ন, তোমরা 

517৭ আনার | 

না নি 3 এ ঘ ৮ 4 রি 2 যা ণ 2 ] তে ১৮ 

হর একট বিহ! উহ) তিহিা বলা হহলেহ 

ৰ 



এ১ মেব। 

নাম প্রতিধ্বনি । আমার সাড়া পাইলেই সে 
আসির! আমার সঙ্গে আলাপ করে । বোর হয় 

শামায় ভাল বামে । আমিও তাহার আলাপে 

মুগ হইয়াছি। তোমর! কেহ মন্বন্ধু করিয়। আমার 

গঙ্গে তাহার বিবাহ দিতে পার? ধলা লা 



রষ্টি। 

চল ন।মি_ আঁবাঢ আসিয়াছে-চল নামি | 

আমর! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃষ্টি বিন্দু, একা এক জনে 
যৃথিকাকলির শুষ্ক মুখও ধুইতে পারি না মলি; 
কার ক্ুপ্র হৃদয় ভরিতে পারি না। কিন্তু আমর! 

সহজ সহজ, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি,-.মনে 

করিলে পৃথিবী ভাসাই। ক্ষুদ্র কে? 
দেখ, ঘে একা, সেই ক্ষুদ্র, সেই সাঁমান্য। 

বাহার এক্য নাই, সেই তুচ্ছ। দেখ, ভাই সকল, 
কেহ এক! নামি না--অদ্ধপথে এ প্রচণ্ড রবিব্ 

কিরণে শুকাইয়া ঘাইবে-_চল, সহক্রে সহসে, 

লক্ষে লক্ষে অর্বদে অর্দাদে এই বিশোধিত| 
পৃথিবী ভানাইব। | | পু 

পৃথিবী ভাসাইব। পর্বতের মাথায় চড়িরা, 
নাহার গল!ধরিয়া,বুকে পা দিয়া, পৃথিবীতে নামিব; 
নিঝরপথে স্ফারটিক হইয়| বাহির হইব । নদী- 

স'লর শুন্যহ্ৃদয় ভরাইর়!, তাহাদিগকে রূপের 
এন পরাইয়া, মহাকলোলে ভীমবাদ্য বাজাইয়া, 



7৪ সু । 

তরঙ্গের উপর তরঙ্গ মারিয়১মহারঙ্গে ক্রীড়া করিব। 

এসো, মবে নামি । 

কে যুদ্ধ দিবে_বায়ু। ইস্! বায়ুর ঘাড়ে 
চডিয়। দেশ দেশান্তরে বেড়াইব। আমাদের এ 
সর্ধাহুদ্ধে, বায়ু ঘোড়া মাত্র; তাহার সাহায্য পাইলে, 

লে জলে এক করি। তাহার সাহাঘ পাইলে 

বড় বড় গ্রাম, অট্টালিকা, পোত মুখে করিয়। ধুইয়া 

রইয়। যাই।, তাহার ঘাড়ে চড়িয়া, জানালা দিয়া 

লোকের ঘরে টুকি। " যুবতীর যত্্রনিশ্মিত শব্যা 
ভিজাইয়। দিই-স্ধুপ্তস্থন্দরীর গাঁয়ের উপর গা 

ঢালি। বারু! বায়ু ত আমাদের গোলাম । 

দেখ ভাই,কেহ এক! নামিও না- কই বল 

মহছিলে আমরা কেহ নই । চল-হ্গামরা ক্ষ 

3৯ বিন্দু কিন্তু পৃথিবী রাখিব । শস্যক্ষেত্রে শঙ্গ 
জম্মাইব--মন্ুষ্য বাচিবে। নদীতে নৌকা চালাইব 

শনুষ্যের বাণিজ্য বাচিবে | তণ লতা রুক্ষ দির পৃটি 

করব--পশু পক্ষা কাট পতঙ্গ বীচিবে | আমরা 

ক বৃষ্টি বিন্দু -আমাদের সমান কে? আমৰা 
“মর রাখি । 

ভবে জার, ডেকে ডেকে, হেকে হেকে নবশাল 



বৃষ্টি ] রি 

কাদম্বিনি! বৃষ্টিকুলপ্রসৃতি! আয় মা দিষ্ভগুল- 
ব্যাপিনি, দৌরতেজঃনংছারিণি! এসো, গগনমণ্ডল 
আচ্ছন্ন কর, আমর! নামি ! এসো ভগিনি স্চারু- 

হাসিনি চঞ্চলে! বৃষ্টিকুলমুখ আলো! কর! আমরা 
ডেকে ডেকে, হেসে হেসে, নেচে নেচে, ভূতলে 
শংশি ৪ জুলি বারহার্শাদদী বজ, তমিও ডাঁক না. 

এস্টৎসবে তোমার মত বজন| কে? তুমিও ভূতলে 
পড়িবে? পড়, কিন্তু কেবল গর্বোন্নতের মপ্তঞে॥ 

উপর পড়িও | এই ক্ষুদ্র পরোপকারী শপ্যমধ্ে 
পড়িও না--আঁগরা৷ তাহাদের ব'চাইতে যাইতেছি। 

ভাঙ্গ ত এই পর্বত শঙ্গ ভাঙ্গ; পোঁড়াও ত এ উচ্চ 

দেবালয়চুড়। পোড়াও। ক্ষুদ্রকে কিছু বলিও ন! 

--আমরা ক্ষুদ্র _ক্ষদ্রের জন্য আমাদের বড়ব্যথ।1 

দেখ, দেখ, আমাদের দেখিয়া পুথিপীর আাহলাদ 

দেখ। গাছৃপাল। মাথ! নাড়িতেছে_নদী ছুলিতেছেন 

ধান্যক্ষেত্র মাথ| নামাইয়! প্রণাম করিতেছে _চাদা 

চসিতেছে _ ছেলে ভিজিতেছে- কেবল বেনে বউ 

আমনী ও আমসন্ত্ব লইয়া পলাইতেছে | মর্ 

পাপিষ্ঠা! দুই একখান। রেখে ঘা না- আমরা খাব । 

দে মাগির কাপড় ভিজিয়ে দে! 



৬ বৃষ্টি | 

আমরা জাতিতে জল, কিন্তু রঙ্গ রস জানি। 
লোঁকের চাল ফুটা করিয়৷ ঘরে উকি মারি-__দম্প- 
তীর গৃহে ছাদ ফুটা করিয়া টু দিই। যে পথে 
ট্ুন্দর বৌ জলের কলদী লইয়া যাইবে, সেই পথে 
পিছল করিয়া রাঁখি। মল্লিকাঁর মধুধুইয়। লইয়া গিয়া, 
জমরের অন্ন মারি | মুডি মডকির (দোকান /দখিগিল 

প্রায় ফলার মাখিয়া দিয়া যাই। রামী চাঁকরাণী 
চ্যাকসীচা এিহ্া্প নিততা9 আমি তাঙাস বত বাড সি। 

রাখি। ভগু বামুনের জন্য আঁচমনীয় যাইতেছে 
দেখিলে, তাহার জাতি মারি। আমরা কি কম 

পাত্র! তোমরা সবাই বল- আমরা রসিক | 
ত। যাকৃ- আমাদের বল দেখ । দেখ পর্বত, 

কন্দর, দেশ প্রদেশ,ধুইয়! লইয়া,নৃতন দেশ নিম্মাণ 

করিব | বিশীর্ণা সূত্রাকারা তটিন্টাকে, কুলপ্লাবিনী 
দেশমজ্জিশী অনন্তদেহধারিণী অনন্ততরঙ্গিণী জল- 

রাক্ষনা করিব। কোন দেশের মানুষ রাখিব - 

কোন দেশের মানুষ মারিব-কত জাহাজ বহিব, 

কত জাহাজ ডুবাইব--পুথিবী জলময় করিব অথচ 
আমর! কি ক্ষুদ্র! আমাদের মত ক্ষুদ্র কে? আমাদের 

মত বলবান্ কে! 



খদ্যোতি। 

খদ্যোত যে কেন আগাদিগের উপহাসের স্থল, 
আমি বুঝিতে পারি না। বোঁধ হয় চন্জ 

ূর্ধ্যাদি বৃহৎ আলোকাধার মহসাঁরে আছে বলিয়াই 
জোনাকির এত অপমান | যেখানেই আঙ্কাঞণ- 
বিশিন্ট ব্যক্তিকে উপহাদ করিতে হইবে, সেই 
খানেউ বক্তা বা লেখক জোনাকির আশ্রর গ্রহণ 

করেন। কিন্তু হ মি দেখিতে পাই মে জোনাপি 
সি নো 

অগ্প হউক অধিক্ধ হ নাগিন [লে ছাছেকই 

আমাদের ত রা লাই এই অন্ধকারে পু 

ঘিপদে, বিপাহিক, নালঘাছে, এসো ভাই, চল ঢল, 

পথ চল? অন্ধকার! এ পুথিবা ভাই ব 
পথ চলিতে পারি না। বখন চন্দ দৃ্ধ্য পাকে, 
তখন পথ চলি_শহিলে পারি না। তারাগণ 

আকাশে উঠিঘ।, কিছু আঁলো করে বটে, কিন্তু 



টিং থদ্যত। 

চর্দিনে ত তাহাদের দেখিতে পাই ন|। চন্দ্রসূর্ধ্য ও 
হদিনে_ছুর্দিনে, ছুঃসময়ে, ধখন মেঘের ঘটা, 

বিদ্যুতের ছটা, একে রাত্রি, তাহাতে ঘোর বর্ষা, 

তথন কেহ ন1। মনুষ্যনির্মিত যন্ত্রের হ্যা তাহা- 
রাও বলে__৭41976 2৮07৮ 15157861015156 ৭৫7৫714 [ 

কেবল তুমি খদ্যোতি,-- ক্ষুদ্র, হানভান, ঘ্বণিত, 

সহজে হন্য, সর্বদা হত--তুমিই দেই অন্ধকার 

দুর্দিনে বর্ষাবৃষ্িতে দেখা দাও । তুমিই জন্ধবারে 
আলে! আমি তোমাকে ভীল বাসি । 

অমি তোমায় ভাল বাদি, কেন না, তোমার 

ভল্প, অতি জল্প,মলো আছে-জাশি ও মনে তালি 

আমারও অল্প, রে অল্প, আলে। আছে-তৃমিও 

অন্ধকারে, আমিও ভাই, ঘোর অন্ধকারে। অন্ধকারে 

শুখ মাই কি? তুমিও অনেক অন্ধকার বেড়াই 

চি বল দেখি? যখন শিশীথমেঘে জগৎ আচ্ছ 

বর্ম। হইতেছে ছাড়িতেছে, লা ইইতোই 

৪, 

চন্দ্র নাই, তার! নাই, আকাশের নীলি চন 

পৃথিবীর দীপ নিলা কু্টসের শেও। 

পধ্যন্ত নাই কেবল অন্ধকার, অন্ধকার! কেবল 

অন্ধকার আছে-আ'র তুমি আছ--তখন,বল দেপি, 



খদেো।ও । টা 

অগ্ধকারে কি সখ নাই? সেই তগু রৌদ্রপ্রদীপ্ত 

কর্কশ স্পর্শপীড়িত, কঠোর শব্দে শব্দায়মানি অসহ্য 

নংসারের পরিবর্তে, সংসার আর তুমি ! জগতে 
অন্ধকার; আর মুদিত কামিশীকুস্বম জলনিসেক- 

তরুণায়িত বৃক্ষের পাঁতীয় পাতায় তুমি! বল দেখি 

ই, স্রথ আছে কি না? 

আমি ত বলিআছে। নহিলে কি সাহমে, 

ভুমি এ বন্যান্ধকারে,আমি এই সামাজিক অন্ধকারে, 
এই ঘোর ছুর্দিনে ক্ষুদ্র আলোকে আলোকিত 

বগিতে চেষ্টা করিতাম? আছে-অঙন্ধকারে মাতিয়। 

৫! 

আমোদ. আছে। কেহ দেখিবে ন!- অন্ধকারে 

ভমি ভদিবে-আর ঠা ্ভ পা জ্বলিব; অনেক 
ভ্ালার ভ্লিব। জীবনের তাৎপর্য বুঝিতে আঁ 

কঠিন অতি গুঢ়, অতি ভয়ঙ্কর ক্ষুদ্র হইরা তান 

কেন ভ্বল। ক্র রা আমি কেন ভুলি? তুমি 5 
ভাব কি? আগি ভাবি । তুমি ঘদি না ভাব, তুসি 

্র্থী। আমি ভাবি-তআামি অশ্তথী। তু 

- আমিও কীট, ক্ষাধিক ক্ষুদ্র কাট--তুমি 

কান্ পাপে আনি ও জন্ত্রখী? উনি ভাব কি? তুমি 

কেন জগঙ্সবিতা সূর্ধ্য হইলে না, টি রঃ 



৮০ খদোত 

অ[কাঁশ ও সমুদ্রের শোভা যে শ্রধাকর, কেন তাই 
হইলে না-কেন গ্রহ উপগ্রহ ধূমকেতু নীহারিকা, 
কিছু না হইয়া কেবল জোনাকি হইলে, ভ 
কিঃ যিনি, এ সকলকে শ্জম করিয়াছেন, তিনিই 

তোগায় স্থজন করিয়াছেন, ধিনিই উহাদিগকে 

আলেক দির|ছেন,তিনিই তৌমাঁকে আঁচলাক দিয়! 

ছেন তিনি একের বেলা বড়ছ্াদে-অন্যের বেল! 

“ছাট স্আাদে, ক কেন? ভন্ধকারে, এত বেড়া 

ইলে, ভাবিয়। ঝিছু পাইয়াছ কিঃ 

তুশি ভাব ন। ভাব, ০ ভ।বি | আমি ভাবির? 

শ্রির করিয়াছি, ঘে বিধাত। তোমার আমায় কেবল 

তান্ধকার রাত্রের জন্য পাঠাইঘ়াছেন | ভালো 
একই--তোঁমার আলো ও সুধ্ের- উভরই জগ, 

দাশ্বরগ্রেরিত-তনে তুমি কেবল বধার রাত্রের 

জন্য; আমি কেবল বষার রাত্রর জনা । এছ 

দি | 

এসে। কীদি-ব্ধার সঙ্গে, তোমার শামা নে 

নিত্য সন্বন্ধ কেন? আলোকময়, নক্ষজপ্রোজ্জ্ঃ 

বমন্তগগনে তোমার আমার স্থান নাই কেন? 

বসন্ত, চন্দ্রের জন্য, স্থথার জনা, শিশ্চিতন্তর জন্য; 

-১| 



খদ্যো৩তা। ৮১ 

_বর্ধা তোমার জন্য, ছুঃখীর জন্য, আমার জন্য । 
সেই জন্য কাদিতে চাহিতেছিলাম--কিস্তু কীদিব 

না। যিনি তোমার আমার জন্য এই সংসার 

অন্ধকাঁরময় করিয়াছেন, কীদিয়! তাহাকে দোঁষ দিব 

ন|। যদি অন্ধকারের সঙ্গে তোমার আমার নিত্য 
সন্বন্কউ তাহার ইচ্ছা, আইস অন্ধকাঁরই ভাল বামি। 

আঁইদ, নবীন নীল কাদন্িনী দেখিয়া, এই অনন্ত 
অপংখ) অগনম্ময় ভাষণ বিশ্বমগুলের করাল ছায়। 

অনুভূত করি; মেঘর্জন শুনিয়া, সর্ববধ্বংসকারী 
কালের অবিশ্রান্ত গর্জন স্মরণ করি; বিদ দ্দাম 

দেখিয়া, কালের কটাক্ষ মানে করি। মনে করি, 

এই সংসার ভয়ঙ্কর, ক্ষণিক,- তুমি আমি ক্ষণিক, 

বর্ধার জন্যই প্রেরিত হইয়াছিলাম ; কাদিবার কথা 
নাই। আইস নীরবে, ভ্বলিতে ভ্বলিতে, অনেক 

্রালায় ভ্বলিতে জুলিতে, কল সহ করি। 

নহিলে, আইস, মরি । তুমি দীপালোক বেড়িয়া 
বেড়িয়া পুড়িয়া মর,আমি আশার প্রাজ্বল 

মহাদীপ বেড়িয়! বেডিয়া পুড়িক মরি । দীপালোকে 
তোমার কি মোহিনী আছে জানি না- আশার 
আলোকে আমার যে মোহিনী আছে, তাহা জানি! 



টু গছোত। 

এ আলোকে কতবার ঝাঁপ দিয় পড়িলাম, কতবার 
পুড়িলাম, কিন্তু মরিলাম না। এ মোহিনী কি 

হ্ামি জানি। জ্যোতিম্বান্ হইয়া এ সংসারে 
হালো বিতরণ করিব_-বড় সাধ; কিন্তু হায়। 

তামরা খদ্যোত! এ আলোকে কিছুই আলোকিত 
হইবে না'কাজ নাই । তুমি. বকুলকুগ্কিসলয়- 
কৃত অন্ধকার মধ্যে, তোমার ক্ষুদ্র আলোক নিবাও, 
আমিও জলে হউক, স্থলে হউক, রোগে হডক, 

দুখে হউক, এ ক্ষুদ্র দীপ নিবাই। 

মনুষ্য-খদ্যোত | 



বাল্যরচনা 1 

[এই কবিতা গুলি লেখকের পঞ্চদশ বৎসর বয়সে লিখিত 

হয়। লিখিত হওয়ার তিন বৎসর পরে মুদ্রিত ও প্রাকাশিত 

হর। প্রকাশিত হইয়! বিক্রেতার আলমারিতেই পচে--ধিকয় 

জ্র নাই। তাহার পর আর এ সকল পুনমুর্দ্রিত করিবান 

ঘোগ্য বিবেচনা করি নাই, এখনও আমার এমন বিবেচন! হয় 

না,যে ইহা পুনমুর্দ্রত করা বিধেয়। বাল্যকালে কিবপ 

লিখিরাছিলাম, তাহা দেখাইয়! বাহাছুবী করিবার ভরনা কিছু 

সাধ নাই, কেন মা অনেকেই আন বয়সে এরপ কবিতা লিখিতে 

পর । যাহা অপাঠা তাহা পালকপ্রণীত হক বা বৃদ্ধ প্রণীত 

হউক তুলারপে পরিহাগা । অতএব, কিছু পরিবঞ্তন না 

কপয়। শগলিহা? মাক কাবাপানি পুনমুদিত করিতে পারি, 
ৃ দাদার ৫1427755254 72758 45 
রন শা মানসনামক কাব্যখানিতিে পরিণঞ্চন পড় সহজ 

। তত এ ১ 65 পে ০৫116 সখ 275. 55ন্য 0 চে2া কার্ল শা! *91প সামান্য? 

শ৫বন কহা গাছে 



ললিতা । 

০৪ 

ভৌতিক গর, 

50 [95 ! 10 ৪৫০] & সেও ৪ 11718, 

1777676 (:809001% আট) ৪০০0 ০0 ৮৮106, 

71079 18 019 12100])00 01 070 8০5০1 01158. 

1170 10070 27৮ 90008 2 990 187960 01%1709, 

04,706 ০7 177/77)179, 

13016 [7022] 1)1023710) 126 8&7 (1101 1) (1101 

10) (0110105) 810)09016111)953 076 1% 0251) 1010৮. 

1010, , 

প্রথম সর্গ। 

১ 

মহারণো অন্ধকার, গভীর নিশায় 

নির্মল আকাশ নীলে, শশী ভেসে যায় ॥ 

কাননের পাত] ছাদ; নাচে শশী করে। 

পবন দোলায় তায়, সথমধুর স্বরে ॥ 

শীচে তার অন্ধকারে, আছে ক্ষুদ্র নদী। 

অন্ধকার, মহান্তন্ধ, বহে নিরবধি ॥ 

লীম তর শাখা যথ! পড়িয়াছে জলে, 

কল কল করি বারি স্থরবে উছলে ॥ 

অ [ধাবে অস্পষ্ট দেখি যেন বা স্বপন! 

কলিকাস্তবকমর ক্ষত্র তরুগণ ॥ 



বালারচনা। রি 

শাখার বিচ্ছেদে কড, শশধরকর। 
স্তানে স্থানে পভ়িয়।ছে, নীল জলোপর ॥। 

ঘোর শ্তন্ধ নদীতটে; শুধু ক্ষণে ক্ষণে, 

কোন কাট যায় শাসে নাড়া দিয়ে বনে। 

শুধু অন্ধকার মাঝে, অলক্ষ্য শরীর । 

কোন হিংস্র পু ছাড়ে, নিশ্বাস গভীর ॥ 

অসংখ্য পত্রের শুধু, ভীষণ মর্ম্ুর। 

আর শুধু শুনি এক, সঙ্গীতের স্বর | 

গভীর সঙ্গীত সেই ! ভাচুদ নদী দিয়ে। 

ভাঙ্গিল গভীর স্তব্ধ স্বরে শিহরিয়ে-- 

কখন কোমল স্থির করুণার স্বরে, 

বেন কোন বিরহিতী কেঁদে কেঁদে মরে ॥ 

শুনিয়ে তা মনে হয়, ঈমত "আভাস, 

যেন কত বুথ সপ্ন, হয়েছে বিনাশ ; 

পি কারণে দুঃখোদয কিসের স্মরণে, 

পিই বুঝি না হবু, উচাটন মনে | 

কলি উঠিচ্ছে ধ্বণি, দ্বির শুন্য কেটে। 

উচ্ছ| করে গগনেতে উঠে যাই ফেটে || 

ছেড়ে জদয়ের ডোর গহীর নাতনে । 

ইচচা করে গলি গিয়ে মিশে গান সনে ॥ 

অছুর ঘর্দ সঙ্গীতের দেহ দেখা পাই । 



নদীতীরে বৃক্ষ নাহি ছিল এক স্থানে । 

দাঘতৃণে চন্দ্রকর জলিছে সেখানে | 

ছেট গাছে তারামত ফুল পুষ্পদলে। 

স্তির তার প্রতিরূপ স্থির নদীজলে ॥ 

স্থথ স্বপ্নে যেন তারা, নিদ্রাত্তরে হাসে । 

গগন গুমুরে মরে, স্থখময় বাসে ।। 

সেই স্থানে বসি এক নারী একাকিনী । 

ফুলহীন বনে ঘেন স্থলকমলিনী ॥ 
মিশেছে সে চন্দ্রিকায়; ভাবে তায় চিত্ত 

শুধু সে স্বপ্রের ছায়া, অসত্য অনিত্য ॥ 

যৌবন আশার সম কুনু ্ূপ তাঁর । 

দেখিয়া ফিরালে আখি, দেখি ফিরে বার 7 

স্থির ধীর স্থুকোমলা বিমলা অবলা । 

সবে নব পুরিতেছে যৌবনের কলা ॥ 

মোহন সঙ্গীতে মন বেঁধেছে যতনে। 

প্রেম যেন শুনিতেছে আশার বচনে ॥। 

ধদনে ললিত রেখা কত হয়ে যায় । 

রক্তিম নীরদ যেন শারদ সন্ধ্যায় ॥ 

গলিল নয়নপদ্ম ; মুগ্ধ তার মন, 

, গ্রাণ মন জ্ঞান ধন জীবন যোবন, 

সকলি করেছে যেন গীতে সমপণ ॥ 

কোথ। হতে আসে সেই সুমধুব গান? 
কেন তাতে এত আশ? কে হরিল প্রাণ? 



বালাযহচনা | 

ললিত। তাহার নান-_-রাজার নন্দিনী । 

জননী না ছিল তার, বিমাত। বাঘিণী। 

বার্সা বড় নিষ্র; সতত দেয় জালা; 

গোপনে কতই কাদে মাতৃহীন! বাল! । 

ছজ্গীনের সাতে তার বিবাহ সম্বন্ধ-_ 

শানে কেদে কেদে তার? চক্ষু যেন অন্ধ । 

মন্মথ নামেতে যুবা, স্থঠাম স্থন্দর) 

বচনে অমিয় ক্ষরে নারীমনোহর। 

মোহিল ললিতাচিত তার দরশনে।, 

গোপনে .বিবাহ হৈল মিলিল ছুজনে। 

জানিল বিবাহ বার্তা ছুরন্ত রাজন। 

কন্যারে ডাবিয়া বলে পক বচন ॥ 

এ পুরী আধার কেন কর কলঙ্কিনী | 

থান্ব বাও দেশান্তরে না হতে যামিনী। 

কাল ঘর্দ দেখি তোরে, বধিব পরাণ । 

ভয়ে বাল। সেই দণ্ডে করিলা প্রস্থান | 

মন্সথ লইয়া তারে তুলিল নৌকার । 
তয়ে ভীত ছুই জনে নদী নেয়ে যার; 

পিমধো দন্তাদল আসিয়া! রোধিল। 

ললিত্ারে কাটি লয়ে বনে প্রবেশিল ॥ 

অলঙ্কার কেডেনিয়ে ছেড়ে দিল তারে। 

ললিতা একাকী ফিরে নদী ধারে ধারে ন$ 
রি 



৮৮ বাল্যরচনা। 

কোথায় মন্্থ গেল, তরি কোন ভিতে । 

রজনী গভীরা তবু ভয় নাই চিতে ॥ 

এমন সময়ে শোনে সঙ্গীতের ধবনি । 
নথ গাইছে গীত বুঝিল মনি ॥ 

বুল সন্কেত করে সেই প্রিয় জন, 
নদদীতীরে চক্রালোকে বসিক্লী তখন ॥ 
তীরেতে লাগিল তরি ঙ্জি্রি হয়ে । 

দেখিতে দেখিতে ছুয়ে দুষ্করের হৃদয়ে ॥ 

কতই আদর করে, পেয়ে সোহাগিনী | 

কতই রোদন করে কাতর] কামিনী ॥ 

তখন ললিতা কম, “ আর'জাল! নহি য় 

গড়িয়া দল্ত্ার হাতে, যে ছুঃখ হে পেয়েছি । 

বড নিল অলঙ্কার, লাঞ্চনা কত আমার, 

তীরে তীরে কেঁদে কেঁদে এতদূর একেছি ॥ 

দেপা হব তব সাথ, হেন নাহি জানি নাথ, 

দয। করি কালী মাজি রেখেছেন চরণে |”? 

পতি বাল “শুন প্রেত) তোমা ধনে হারাইয়ে 

মরিব বলিয়ে আজি, প্রবেশিন্ু কাননে 

দেখিলাম দুই ধার, মভাংণো অঙ্গকার, 

নীরবে নির্মাল। নদী, তার মাঝে বহিছে। 

তীষণ বিজন স্তব্ধ, নাহি জীব নাহি শ্ব্দ 

তরুদলে ঢলে জলে, ঘুম/ইর1 রহিছে ॥ 



বাল্যরচন । ৮৯ 

যে স্থির অরণা নদী, যেন বা হথজনাবধি, 

কোন জীব কোন কীট, তথা নাহি নড়েছে। 

প্রথমে যে ছিল যথা, এখনও রয়েছে তথা, 

মৃত্যুর ভীষণ ছায়া, সর্বস্থানে পড়েছে || 
ভয়েতে গগন পানে," . . চাহিলে ভুলিন্ু প্রাণে, 

বিমল স্লুনীলাকাশে, শশী হেসে যেতেছে। 

তভাবিলাম প্রকৃতির, . সকলি গভীর স্থির, 

শুধু এ হৃদয় কেন, এত ছুঃখ পেতেছে! 

সরি যদি পারিতাম, গোলে জল হইতাম, 

এ স্থির সলিলে মিশে, হৃদয় ঘুমাইত | 

তথ। রিপু চিস্তাহীন, রহিতাম চিরদিন, 

পলিতার দুঃখ তবে, কিসে হদে আইত ॥ 

ঞ 

« ভাবি এ প্রকার, ছাড়িতে ভঙ্গ!র) 

কাপিল কানন স্তব্ধ। 

শিহরি "অন্তরে, কি জানি কি.ডরে, 

কাপে হৃদি শুনি শব্দ | 

ভহাশ নাশিতে। সঙ্কেত বাশীনে, 

গ[র়পাম ছুগ বত। 

বাজাইয়া তায়, মরি লো তোমায়, 

সঙ্কেত করেছি কত। 

একবার বাই, ঘুরলী বাজাই, 
আপন নয়ন ঝোরে। 



০৩ বালারচন1। 

গলে হর্দি দুখে একমাত্র সুখে; 

বাশী কি মোহিল মোরে !. 
গাই পরক্ষণে।.. ,দেখি নিশাবনে, 

একাকিনী রপবন্তী। 
হয়ে চমকিত, ২, *ষ্টরি এই ভীত, 

লইলাম শীনবগন্ঠ ॥ 

কে জানে কেমনে, ক্মীশা এলো! মনে, 

আমারি ললিতা বে | 

কত তাগো ধনি, ৰ পাই হারা মণি, 
আদব ছাড়! নাহি হবে ?” 

ললিত। 

“নারে প্রাণ নারে. আর হে তোমারে, 
অঁ(খি ছাড়া করিব না। 

রহিব'দুজনে, গোপনে কাননে, 

দেখিবে না কোনজনা ॥ 

কাজ নাই দেশে, তথ শুধু দ্বেষে; 
হেন প্রেম নাশ করে। 

গঞ্জন যন্ত্রণ!, কলম্ব রটনা, 

মিলন না হয় উরে। 

ঘেখানে প্রণয়, হদয়ে না রর, 

যেখানে তোমা না পাই । 



বাল্যরচন1। ১ 

সে দেশ কি দেশ, সে গৃহে বিদ্বেষ, 

কখন যেন ন| যাই ॥, 

এখানে মধ্মাথ, প্রণয়ের পথ, 

কলস্কের কীটা, হীন। 

হেরি তব. মুখে, নিরমল সুখে, 

দ্বর্গ সুখে হব লীন ॥ ৰ 

জালা পৃথিবীর, সব হবে সির, 

গুধু সুখময় মন। ০ 
লইয়ে মন্মথ, . যাহা মনোমত, 

করিব সকলক্ষণ |, 

মন্মথ ॥ 

“ হে বিধি হে বিধি, কর কর বিধি, 

এই কপালে আমার । 

বল তার চেয়ে, স্বপদ পেয়ে? 

কিস্থুথ আছে হে আর।॥। 

বিচ্ছেদ যাতন।) দিব না দিন লা, 

এ জনমে প্রেয়সীরে | 

কাল পূর্ণ হলে, সুখে তব কেলে, 

দরে যাব ধীরে ধু ৮ 

এ 



( ৯২ ) 

দ্বিতীয় সর্গ। 

মরি প্রেম যার মনে," : সেবুকি চাঁয় রাজ্যধনে' 

প্রিয়মুখ ত্রিসংসার বায ॥. 

হৃদ্দে তার যে রতন, আল! করে ব্রিতুবন, 

অন্য মণি নিবায় বিষ্ঠা ॥ 

এক মোহে সদা মত্ত, নার্জানে আপনি মর্ভা, 
যাহা দেখে তাই প্রেমাকুল। 

রবি শশী তারাকাশ, পয়োদ' পবনশ্বাস) 

সাগর শিখর ৰনফুল! 
যেন লক্ষ বিদ্যাধরে, সদ! কর্ণে গান করেও 

কি মধুর শব্বহীন ভাষা । 

হেরিয়ে সামান্য কলি, নয়ন সলিলে গলি, 

উছলে অন্তরে ভালবাসা ॥ 

প্রেমে যার মন বাধা) ন পারে দ্বিবারে বাধা 

সমুদ্র শিখর নদী বনে। 

তবে যদ্দি করে বিধি, চির বিরহের বিধি, 

তবু স্বগ মনের মিলনে ॥ 

কলঙ্ক বিপদ কেশ, ঝটকার ধরি বেশ, 

শিরোপরি গরজয়ে যত। 

আশ্রয় করিয়া আশা, প্রণয়ীতে ভালবাসা, 

প্রণযীর প্রাণে বাড়ে তত ॥ 



বাল্যরচনা। ৭৩ 

জালা সয় নিরবধি, . সেও ভাল পায় খনি, 
একবার আখি, মি মর 

দুখের গভীর” “বনৈ, টা সেই সে ং মনে; 
না 
রন 

ন্ দু 

্ লিল চরণে চন্দ্রবদর্মী। 
টলিয়ে ঢলিয়ে মন্দ চরণী ॥ 

-উধার গ্রথর তারকা ধনী। 

-... চলিল গজেশগামিনী | 

উভয়ে মরেছে হাদি যাতনে। 

উভরে পেয়েছে প্রাণ রতনে । 

কাধে কীধে ধরি চলে কাননে। 

গভীর নীরব যা মণী। 
শিরোপরে শাখা বিনান ঘন। 

আমিবে কেমনে শশিকিরণ। 

তরল তিমির ভীষণ বন। 

দেখিয়া শিহরে কামিনী ॥ 

আধার আকাশে নক্ষব্রাবলি। 

তেমনি কাননে কুস্্রম কলি। 

আমোদে হৃদয়ে বেতেছে গলি । 

সে নব নারদ দামিনী। 

তীষপ তিমিরে ভাষণ স্থির | 

মাঝে মাঝে খসে পত্র শাখীর | 



১৪ বাল্যরচন!। 

পরী রে ধীরে ঝাব নির্ঝর নীর। 

আধারে নিরখে রঙ্গিনী ॥ 

লাগিয়া নিঝরে ঈষৎ (খালো | 

দেখে ফুলময় সে রে | 
অধারে কুন্থুম পরর্শেঁ গাল । 

্ শিহরে সর্কোব অঙ্গিনী। 

যেতে পতি সনে চন্দ্রকনুনী 

মরি কি সঙ্গীত  উ+ | 

ললিত মোহন গভীর ধববনি | 

নির্বর নিশনাদ সঙ্গিনী । 

নীরব কানন উঠে শিহরি। 

শিহরে ছুজনে দুজনে ধরি। 

হাদয়ে জদয়ে গাথিল মরি । 

বাধিল মনঃকুরঙ্গিনী॥ 

৬, 

তন্ধ সনে অন্ধকানে, ভেসে ভেসে চারিধারে, 

মোহে তায় দুইজনে, আপনাকে ভূলিল। 

তুজনার মুখ চেয়ে, দুজনারে বুকে পেরে) 

প্রেম মার সেই গানে) এক হয়ে মিলিল ॥ 

জাঁন পেয়ে কহে কেন, এ গহনে ধ্বনি হেন, 

এ ধ্বনি দেবের যেন, চল দেখি যাইয়ে। 

আমরি! কহিছে ধনী, শুনি নাই হেন ধ্বন, 

হরিল কানন ভয়, হৃদয় নাচাইয়ে ॥ 



বাল্যরচন! । 

বনমাঝে যায় যত, ধ্বনি স্ুনিকট তত, 

স্থির 

দেখে শেষে তরু কত, কুগ্ত এক ঘেরেছে। 

শোভা কিবা তার, বুঝি প্রেম আপনার, 

সাধের প্রমোদাগার, তার মাঝে করেছে ॥ 

৪. 

এ কুপঞ্ল হইতে যেন আসিছে সঙ্গীত। 

হেন ভাবি ছুই জনে আইল ত্বরিত ॥ 

নিকুঞ্জ প্রবেশ মাত্র থামিল সে ধ্বনি । 

কানন পূর্বের মত নীরব অমনি ॥ 

আশ্চর্য হইয়৷ দোহে রহিলেক স্থির। 

দেখিতেছে শোভা কুগ্ত গগন শশীর | 

কেহ নাই বন কিন্বা গগন ভিতর। 

তথাপি কেমনে এলো এ মধুব শ্বর ॥ 

ল'লতার জ্ঞান হলে! প্রবেশ সময় । 

যেন কোন স্বপ্র-ুষ্ট মত শোভানর 

ই মনোরম রূপ নারী নরাকাবে, 

(দূখিল চকিত মত নিকুঞ্জের ধারে ॥ 

মন্সথ মোহিনী প্রতি কহিছে হে প্রিয়ে। 

দেখি কালিকার দিন এখানে রহিয়ে ॥ 

আজিকার মত যদি কালিকায় হবে। 

দেবকি মানব বক্ষ জান! যাবে তবে ॥ 

আজিকার দত এসো! রই এই স্থানে । 

এমন মোহন স্থান পাবে কোন খানে । 



বগ্য2টগ 

৫ 

পু 

(যার 
চু 

] 

! হট 
স্এ এন্ুপি পশলা ত শ্লে। 

এমন সামিনা মাপে এমন বিরলে ॥ 

এমন বিপদহীন বিজন কানন। 

এনদন বিরল প্রেম গভীর এমন ॥ 

(ক জানে সেমহ্া কিনাহ্থপন নিশার । 

নান জাল কে জার্নিত হেন হাব তার 

ত্রণে না এমন সুখ মানব কপালে । 

ভবিমে বিচল চি এস্ুধের কালে ॥ 

দি ঠ ভয় মনোমাসে হর আর মায়। 

দেন কোন মেধছায়া পি পরায় ॥ 

5 মত গেল শিশি নিকুপ্গ নন্দির | 

“দিন কাটালে স্ুগ শিশি কালা ফিতর 

নুন গামিনী গ বিকাশ, নিণমন শীলে শুনী হে 
ণশীতে নিদ্রিত বন) শিলা যায় মেঘগণ। 

(শা মায় বাতাস আকাশে 

০৮ শীরবে আচন্থিত, 

৬টি 

স্থবির শুনা ভেমে ময়, গরম গঠন তায়, 

শিহাবিছে গুলুক পুশ) 

ছু 2াভেত তর, গ্রেমমরী পরাশ শিহরে। 

৮. 4: মি 

গ।178. 2 1 2 511 17251 শি 1 টার্ন 

খা) মা শাল পলা ৮ 
তি +। ৩ ্ টং হিং 



বালারচন]।, . ৯৭ 

গতর নিখ্বাসে। খামে গান, ত্ববকাশে তারা পার জান। 

জানিল সে কালিকার, সেই ধ্বনি পুনর্্বার, 

| হেথা হতে গেছে অনা স্থান | 

পেরসীরে কিছে অন্মথ, ধ্বনি যে জুড়ায় শ্তিপগ । 
এখানে গেরেছে কাল, কামিনি লো কি কপাল। 

.. আজ ধ্বনি অনা স্থান গত) 
আজি গীত গাইছে. যায়, চল মোর! যাইব ভথার। 

কে গাক্ঈ কিসের তলে, কেন গায় স্থানাস্তব, 

করি চল যানে দানা যার ।! 

নাথ সনে লক্ষা করি ধবর্নি, চলে বনে শশাঙ্ক বদনী 

ঘন গাথা তরুদলে, ঘন হম তার তলে, 

ভয়ঙ্কর নীরব কেছনি | 

পূর্ত নিকুপ্ধ মণ্ডলে, আসিল মে প্রেমিক ফ্গলে | 

পুর্নবমত সপ্পলম, ঢুইবূপ নিবূপন) 

তথা হইতে দ্রুত গেল চল ॥ 

৭ 

কাপিয়ে বিষন হয় বলে ভাতে বিধি 

এমন আ্গখেতে কেন হেন কর লিধি॥। 

পৃথিবীতে কোন.স্তান সুখের কি নয়? 

কানন নাসেও কি গো বিপদ নিশ্চয় | 

দেবছা কুপিত বলি নাতে ভাতি। 

“কে হবে ড়ভীয় রাতে দেগিতে ভিস্তিত | 

তীয় নিশীগে গীত আর এক স্তানে। 

মি শ্দনত 
রঃ 

শগা হানা ভায়ে মরে প্াণে॥ 



-রাল্যরচন।। 

| গ্লেই: মত পেলে ভয় চতুর রদ নী) 

পঞ্চম, রজনীঘোগে € কোথায় £স ধ্বনি? 

৮ 

ভয়িশ্রা পঞ্চমনিশা, গগন মু 

ভীষণ আধার বসি, ঘন বনষ্টলে ॥ 
। লীরৰ নিষ্পন্দ তম, সঙ্গীতে ৰা 

সময় হইল তবু, সে ধ্বনি না আসে ॥ 

বিকট আননে ভর, ঘুমায় কাননে । 

দেখে স্তব্ধ স্পন্দহীন) যত ত্তরগণে-_ 

পাপান্ধ-তিমিরময়) যেন কার মন, 

নীরবে করাল'কার্ধা, করিছে কল্পন | 

শুধু শুক পাতা খদি,.মাঝে মাঝে পড়ে। 

থা পড়ে তথা পচে, নাহি আর নড়ে ॥ 
গ[ইয়া অলক্ষ লক্ষ্য, কুম্থুমের বাস। 

আমোদে আধর দেহ, না ছাড়ে নিশ্বাম,॥ 

পত্র-5ন্ত্রাতপ তলে, ক্ষুদ্র খাল চলে । 

নাহি দেখা যায় ভাল, নাহি শব জলে ॥ 

: ঘুমায় পড়িয়ে জলে, পুষ্পবৃক্ষাবলী। 

আধারে কলিকাগুচ্ছ, নিরখি কেবলি 

ন্লীরবে ঝরিরা ফুল, স্তন্ধে ভেদে ঘার। 
পতিহীনা বিরহীর, প্রেম আশা গ্রার ॥ 

শুষ্ক ফল খমি জলে, গড়ে একবার। 

অমলি চমকে বুক, মন্মথ বামার ॥ 



বাল্যরচনা। ১ 

খন্ধকার মাঝে আলোঃ ছয়ের বদন ।+ 

বরষার শী যেন, মেঘে আচ্ছাদন 1. 

ভীম স্তবন্ধে ভয়ে ভীত, বসি তারা তথ! / 

উড়, উড্ভু, করে প্রাণ, নাহি স্বরে কথা ॥ 

ভাবে লা কেন, এত কাদিছে অন্তর | 

বলিতে বলির্তে নারে, হৃদি গরগর ॥ 

স্বখের কাননে আজি, কেন কাল ভাব। 
ভীষণ স্বপন যেন, দেখিছে স্বভাব ॥ 
আপনি নয়ন কেন, ঝরে অকারণ। 

ঝি 'আজি ছেড়ে যাবে, জীবন রতন ॥ 

হদে ধরি পরম্পরে, মুখপানে চায়। 

কেদে যেন কি বলির্বে, বলিতে না পায় ।। 

বালিতা লুকাল মাথা, 'প্রাণনাথ কোলে । 

কাদিয়ে মুছায় পতি; প্রিয় জাথি জলে ।। 

৯ 

এখনে এলো না কেন সঙ্গীতের ধ্বনি । 

ভীষণ নীরব! হারে । আছে কি ধরণী £ 

অকশ্মাৎ কোথ| হয় গভীর গঙ্জন | 

ক্টাপিল গভীর বন কাপিল দুজন ॥ 

অস্চুত নিনাদ্' উড়ে যার বন দিয়ে। 

অন্ধকার ভীমততর হইল আসিয়ে।। 

ভীমভুর নাদে যেন কাপে নভ হর্দ। 

কাদির়া উঠিল গৌোহে, “ হা বিধি! হাবিধে 8 



বাল্যরচন|। 

১০ 

গম্ভীর জলদ নাদ, গড়ায় আকাশ ছাদ, 
থেকে থেকে উচ্চতরস্বনে 

গবন করিছে জোর, ষ্ষেন সাগরের সোর, 

ুষ্কারে গরজে প্রাগর ণৈ।| 

বারেক চঞ্চলাভার, দে 'নীল মেঘ গায়, 
কটা মাথা নাড়ে ক্ষি্ববন |. 

পাা উড়ে ঢাকে ঘনে, পর়্িতেছে ঘোর স্বনে, 

বড় বড মহীরুহগণ | 

ঘোরতর টাকার, লক্ষ লক্ষ অনিবার, 

মানুষ চিবার ভৃত্তগণে | 

মনুদ্র সমান সোরে, বরিষা মাাড়ে জোরে, 

রেগে বেগে গঞ্জে বাযুমনে || 

উপরি উপরি ধ্বনি, আচাডে সতস্রাশনি, 

খে খণ্ডে ছেড়ে বা গগন । 

পিদপ্রয়ে বিটপীরে, বজাগ্নি পোড়ায় শিবে, 

কাদে বহ সিংহ ব্যান্রগণ | 

৯১ 

ভীষণ নীরব ! ফেন মরেছে ধরণী । 

হে ধাতঃ কপালে! স্তব্ধ আবার কি ধ্বনি । 

বলিছে গম্ভীর স্বরে, “রে'নরযুগল। 

দেবের নিকুঞ্জে এসে পাও কর্মফল |” 



বাল্যরচনা। ১০ 

ফিরেবার ঘর ঘর, গরজিল জলধর, 

মাতিল মরুৎ ফিরেবার। 

চেচায় অশনি ঘন, ভীমবলে,তরুগণ। 

মন্তশির নাড়িছে আবার ॥ 

১২ 

থামিল ঝটিকারণ, হলে! নিশাশেন। 

শ্বেতমেঘময়াকাশে, উদল নিশেশ ॥ 

জলে করে জলমর, কানন নিকৃঞ্জ। 

৩রুলতা তুণ ভম, স্পলতা পুত ॥ 

কলনর ছোট খাল বিমল ঢঞ্চল। 

হ[রাকারী শাখ। হতে ঝরে বিন্দজল ॥ 

উচ্ছ্বণ পুলিনতলে ম্ানতারা মত। 

মরিয়ে রয়েছে ঝড়ে ললিতা মন্মথ || 

দানবের কি কপাল! সংসার কিভার। 

দহ জীবন ভার কে চাভিবে আব * 

নাথ জে মাথা দিয়ে পড়েছে মোহিশা। 

নখে সুখে কাদে যেন দুটি সরোহিনা || 

পলিভার বুখ শশী ভিজে বরিবার। 

সরাোজ শিশির মাখা মাটিতে লোটাগ় ॥ 

শীতল ললাটে জুল জলে শশদর। 

ভ7ল ভিজে পড়ে আছে অলকানিকর 1 

জষ্টায় কবরী চাক, দর্থ হণোগরে। 
রং 

সন্মথ রয়েছে তকু নাহি ভুলে ধনে 



বাল্যরচনা | 

এখনো স্থপ্থির মুখ রূপের ছায়ায়। 

প্রাণ গেল তবু রূপ নাহি ছাড়ে তায় 

সেরূপ ঘুমায় যেন, সন্ধা ধ্বাপরে | 

তয়ে প্রকৃতির যেন নিশ্বান ৰা সরে 

স্থির শ্বেত ভাল সেই, নহে নিরদল | 

দেখিলে শিহরি হয় শরীর শী ॥ 

পড়ি তায় মরণের, ভয়ঙ্কর কারা | 

চক্ত্রিকায় যেন কালো, কাদদ্িনী কারা ।। 

মেন চগ্দ্রকরে স্থির বারিধি ফি্তার । 

পড়ে ভার শিখরীর ছায়া অন্ধকার ॥ 

কোমলপনব নীল যুদেছে নয়ন । 

এরে কি কটাক্ষে ছিল সুখের স্বপন » 

এখনি কেদেছে কত.কাদিবে না আর 

সফরী মমান নাহি নাচিবে আবার ॥ 

বুঝি তার প্রিয় তার! মন্মথ বদনে। 

চাহিতে চাহিতে বুঝি মুদেছে মরণে || 

মানবের কি কপাল! এই সে দর | 

কোথা তার প্রেম মোহ কোথা আশা ভয়? 

বিবাস বিনল প.ঠ শশির কিরণে। 

ভিতরে নিম্পন্দ যেন জগৎ এক্ষণে ॥ 

এক বৃস্তে ছুট কুল মুখে মুখ দিরে। 

সে হ'দ কুহন15নে পড়েছে ছি ড়য়ে॥ 

তেমানি এখা ছে এরা থেকে চিরকাল। 

মরিল অ.71:4 কি সুখ,কপাল ॥ 



বাল্যরচনা ৷ ১০৩ 

যার লাগি ছিল বেঁচে পারিত বাচিতে। 

তারি সনে মরে গেল তাহারি হৃদিতে ॥ 

সখের কপাল! কত সংসার বাতনা। 

বিকার বিয়োগ শোক সহিতে হলো! না ॥ 

ভি“ড়িয়ানে ভীম ঝড়ে একই প্রশ্ারে। | 

কাটেনি ক্রনশহ কীট, প্রাণের জুনারে ॥ 

গভীর গোপনগামী ছুখ-শ্রোতোপরে । 

পড়ে নাই তেসে তেসে ডুবিতে সাগরে ॥ 

যা হবার হইয়াছে, এই মাত্র স্ির। 

এই আছে অবশেষ, সে প্রেমশশির | 

ওইখানে দেহান্বুজ মাটি হয়ে যাবে। 

জানবে কে? দেখিবে কে? কেঁদে কে ভিজাবে? 

চন্দ্রেকার নীলাকাশ গায়) ছুটি দেবদারু দেখা মা। 

তীম পন তলে তার, অতি স্তব্ধ অনিবার, 

কাল যেন প্রহরী তাহায়।। 

সেই নদী দেই ভরুবরে, দ্বধময় তর তর স্ববে, 

বরেক না ক্ষান্ত আছে, নক্ষত্রম গুলা কাছে, 

অদ্যাপি বিলাপ কেন করে।। 

গন্থীর সে ধ্বনি নিরবধি, যেন ব! সন্ধ্যায় শরননদী | 

শুনলে শিহরি স্মরি, মেধার মারুছোপরর, 

ও. জানি.নযে *ছিকি জলধি 



বালারচন।'। 

শ্যামলা গুদিনী চির নব, ব্যাপিয়াছে সেই স্থান সব। 
তারাফুল তার! ধরে, . অনন্ত আমোদ করে. 

সুধাপানে শিহরিছে মভ ॥ 

এ কাননে গভীর এমন, * কে করে রে বাশরী বাদন। 
অনিবার নিশাভাগে,। :.. (ধন কার অনুরাগে, 

গায় সাধে মনের ফাঁতন। 
. মোভমন্ে তায় স্থির বন, শোনেধধ্বনি-বিহীন স্পন্দন । 

পত্রটি নাহিক সরে) ঘনেতে যেতে শুনে স্বর 

নাহি সরে লীরধরগণ ॥ 

চক্মিকার শূন্য কুঞ্জোপর, মোহন স্বপ্রজ শোভাধর। 
কারা মেন শুনে তায়। উড়ে নীল নভ গায়, 

মন্মরিত প্রচুর অন্বর॥ 

তাহে কত নুধাবাস ঝরে, কুম্ুম বরিষে কুজোপরে। 

তাঙ্গে স্বপ্ন উধা আপি, অমনি নীরব বীশী) 

গল্যে যায় সেরূপ নিকরে | 

এল হয়ে এই কুঞ্জবনে'.: মন্মথ-মোহিনী নাথ সনে। 

প্রতি নিশী এই মত; হয় যথা নিদ্রাগতঃ 

ললিতা মনুথ দুইজনে ॥ 

সমাপ্তি | 



মানস 

ফলানি মূলানি চ তক্ষয়ন্ বনে ] 

খিরীং ₹শ্চ পশান্ সরিতঃ সরাংমিচ রা" 
নং প্রবিশোব,বিচির পাদপং | . 
স্থথী ভবিষ্যামি তবাস্ত নি ॥ 

'*বালিকী।, 

[00016 18 2 00165009107 0009 7010)1955 ৮0008 
10101015 % 72060 01 )০ 10261 91007, 

(01116 116116)/1. 

হা ধরনি ধর কিরে হৃদয়মণ্লে, 

ধর কি কোগাও মম, মনোমত প্ভলে? 

কি 'আছে সংসারে আর বাধিবারে মোরে! 

বে কালে কেটেছে কাল তরসার ডোরে ॥ 

মনে করি কার্দিবন! রব অহঙ্কারে। 

আপনি নয়ন তবু ঝরে ধারে ধারে ॥। 

জীবন একই আতে চলিবে আমার । 

গোপনে কীদিবে প্রাণ সকলি আধার || 

আধার নিকৃঞ্জে যেন নীরবেতে নদী | 

একাকী ঝুনুম ভার চলে নিরবধি ॥ 



৮০ বাল্যরটন! 

কারে, নাহি বাসি ভাল, কেহ নাছি রাসে |. 

হানে ঢাপা প্রেমাগুন, হয় রিনাশে। ॥ 

সংসার বিজন বন) অন্তরে জাধার। তু 

দেখিতে অপ্রষী মুখ লা পারি রেআর ॥ 
দিজন বিপিনমর় স্বীপে এব থাকি। 
ভাবিয় মনের ছুঃখ ভুমিব পকাকী ॥ ॥ 

দেখিব দ্বীপের শোভা মোচছিত নয়নে। 

বিপিন বারিধি নীল বিশার্স গগণে | 

চারি পাশে গরজিবে ভীষ্ তরঙ্গে । 

শ্বেত ফেণ! শিরোমালা নাঙাইবে রঙ্গে || 

শিরে মত্ত সমীরণ, শব্দে মিশে তার 
থেকে রেগে ছাড়িবে হুঙ্কার ॥ 

নিরখিব নীরধারে) ভীষণ ভূধর | 

ফুলায় বিশাল বক্ষ জলধি উপর || 

তুলিরা ললাট ভীম গ্রাবেশে গগনে । 
গরজে গভীর স্বরে নব মেঘগণে || 

পদে তার আছাড়িবে' গ্রমন্ত তরঙ্গ, 

বুকে তার প্রহারিবে পাগল পবন। 

সহীধর মানিবেনা- অধমের রঙ্গ, 

ললাটের রাগে করি ভয় গ্রদশন || 

কর্কশ সানুতে তার বিহরি বিজনে । 

আমরি এসব কবে হ্েরিব নয়নে ॥। 

মোহে মন মজাইবে গ্রকৃতি মোহিনী । 

জীবন যাইবে যেন স্বপনে যামিনী )। 



_বাল্যরচন! । ১ 

গ্ঞালো মাখা কালো বস উন পরে ববে। 

শুনিব নে তরতর জলনিধি রবে ॥ 

দেখি বিশাল বক্ষ মিলিছে আকাশে । 

শ্বেত শশিছায়া নীলে ধীরে ভাদে || | 

শিহরিবে হৃদি মোর, সে মিদ্ধ সমীরে । 

পাশে কুঞ্জ লত! ফুল নাচাবে সুধীরে 0 

'লিরথিব শশী শ্বেত গগনমগ্ডলে। 

কত মেঘ বায়ু ভরে শ্বেতাকাশে চলে 

গিরিপরে সুখ-তারা নেচে নিবে যায়। 

যেন শেষ যন আশ নিরাশ নিবায় | 

নাচাইবে কর তার জলের ভিতর । 

তাহরি পানেতে চেয়ে রব নিরন্তর | 

শুনিব স্থুরব মুছু সমীরণ করে। 
ম্বধার শিশির মাখা নিকুপ্ধ নিকরে ॥ 

পুণকে দেখিব আমি লোহিত আকাশে । 

পয়োধির পাশ থেকে তপন গ্রকানে ।। 

নরল তরঙ্গ মেঘ অনল সাগনে। 

নিজ রবি নভরাজ দেখাইবে কর ।। 

চঞ্চল সুনীল জলে তরুণ তপন, 

চিকিমিকি চিকিমিক নাচাইবে কর। 

তরুলতা উণ মাঝে করিবে তখন, 

ঝিকিমিকি ঝিকিমেকি নীহার নিকর 

স্বিপ্রহরে ঘননীল বিমল অম্বরে, 

রাগির] রছিলে রবি অনন সাগরে) 



৯০৮ বাল)/রচন! | 

ত দেব অগ্নি মেখে ফিরিয়! বেড়ায়, 
রব তবে আন্গকর নিবুজ'সাবায় | 

দীর্ঘ ভাম তরুগণ আচ্ছাদে আঁধার, 

করিবেক চারুলত] স্সিপ্ধ চারিধার || 

নীরব নিশ্চল দ্বীপে রহিবে সক্ল। 

স্পন্দহীন পত্র আর কুসুমের ভুল || 

শুনিব গরজে ঘোর তরঙ্গ নিকরে। 

অথবা বিদারে বন এক পিকগ্ছ্বে | 

তরুলত। মাঝে দিয়া বিমল গঞ্জন। 

বিশ জলে রবিকর হবে দরশন || 

কালোজলে ঢাকাদিলে প্রদোঘ অআধার_- 

আনিবার তরতর বিশাল খিস্তার-- 

সেই ছুঃখস্বরে হৃদি, শিহরি চঞ্চল, 

কাদিবে; না জানি কেন আখিমন্ন জল! 

মনে হয় যেন কোন স্থখের সঙ্গীত । 

নাচাইয়ে দি ভোরে জাগে আচম্িত ॥ 

আপনি ভাসিবে আখি দর্ন দর্ন ধারে। 

স্বদেশ স্মরিব চেয়ে পয়োধির পারে ॥ 

নানা রূপমী এক। কাপে এক তাঁর, 

যেন নব প্রণযিণা প্রণয় সাগরে। 

ছেড়ে গেছে কণধার একা পথ হারা, 

5 আন। কত ভয়ে কাপিছে অস্তরে॥ 



বাঙ্যরচনা । ১৩২ 

মদন সক্ষা'ঘ শ্বল আদ শশপরে 

ধীরে পীরে ভেসে বাবে নীলের মাগার 

আকাশ বারিধি সনে করি পর়শন 

চারি পাশে ধরিবেক বিঘোর বসন 

বারেক ভাধিব মেই রমণী রতন 

বেনেছিল বেধে যাব প্রেমমোহে সন ॥ 

যবে ভাসি অন্ধ শশী তারাময়াবাতশ 

স্বপ্ন ভুমি সম ধরা অম্পই প্রকাশে 

ঝঝর বাতাস বর ক্ষীণালোকে যবে 

বাবে মমুদ্র স্থির অনিবার রখে 

অনবার সর সর উদ্ধে তরুগণ 

দেশিব মিশিবে শূন্যে রমণী রতন ॥ 

অঁখি আর নীলাকাশ মাঝে তার ছায়া। 

আলোময় বেশে সেই ফলময় কায়া || 

নিবিড় কুস্তল দাম খেলিছে পবনে। 

যহ্রপ্থির মোহময় প্রণয় বদনে | 

দেখিতে দেখিতে মোহে হারাৰ চেতন। 

চেয়ে রব; জানিব না মিলাল কখন ॥ 

পূণ শশী মোহমন্ত্রে চন্দ্রিকায় যবে 

গিরি বারি বনাকাশ নিদ্রিত লীরৰে 

মনঃস্থখে মনে? মোহিত হদয়ে। 

তার মাঝে লেহন রি লয়ে ॥ 

ভাসিবে না, ১ শাশধর। 

দেখিব জি" এ শকর।॥ 



8.4 
কি 

বালারচনা। 

গাতশে নীল জল স্থির রব অনিবার। 

থেমন স্বপনে কথা যৌবন আশার || 

একবার পরশিবে মলয়সমীরে। 

যেমন সে পরশিত ভাগীরথীতীরে ॥ 

ধুমতে আকাশে মিশে তরুদলতীরে। 

পরম্পর গায় পড়ে ঢলে ধীরে ধীরে ॥ 

(প্রমমোহ ভরে যেন) আবেশের রঙ্গে! 

প্রণরী ঢুলিয়া পড়ে গ্রণরীর অঙ্গে ॥ 

ভীম স্থির মাঝে কোন রব শুনিব না। 

তবে ঘদি নিক্ুপমা স্বগাঁয়৷ ললন। 

শুন্যভরে শশিকরে স্বপ্রদম মিশে, 

বাজায় মুরলী মুদছু মনোমোহ ভরে, 

প্রকাশিয়ে যত জ্বাল! প্রণরের বিষে, 

গভীর কোমল ধীর যাতনার স্বরে ॥ 

মনসাধে মজে তায় তাবিবেক মন, 

স্বপনে নিরাশ সঙ্গে আশার মিলন ॥। 

মরিরে মোহিত মনে শুনিব নে ম্বরে। 

মোহভরে মুখপানে চেয়ে রব তার। 

হা বিধাতঃ বল বল বারেক বল রে; 

হবে কি এমন দিন কপালে আমার || 

অব! দেখিব স্তব্ধ লতিকার কুগ্পে। 

জলে যথা শশিকর স্থির পাতাপুে ॥ 

নবীন কুনুম হাসি ছাড়িছে স্থবাম। 

যেন তৃণ লতা মাঝে নক্ষত্র প্রকাশ ॥ 



বাঁলার5না। উঠ 

দেবের ললনা দলে নাচে মাঝে তার। 

চক্রের কিরণে বেন চম্পকের ভার ॥ 

"শত বীণ! স্বগন্থরে অগ্গরে বাজার । 

শত গান একম্রে শুনোতে মিশা ॥ 

ঝরে ফুল জলে মণি দেহের বর্তনে । 

কতই তরঙ্গ ব& মালোক বসনে ॥ 

তার! গেলে হবে কুগ্ বিজন আধার । 

একাকী কাদিব দেখে ঝরা ফুলহার ॥ 

নিমিষে ঘুচিবে স্বপ্ন বিজনমণ্ডলে। 

সেই ফুল সেই লত্তা ধীরে ধীরে দোলে ॥ 

কাননে সাগরে যবে অমাবস্যা বসি-- 

কালে! নেঘে ঢাকা শির ভীষণ রাক্ষপী-- 

গিরিগুহা মাঝে গর্জে ক্রোধ ঝটকার। 

শুন তাহে মিশাইব, অংশ হব তার। 

ভীমরণে প্রাণপণে পাগল পবন । 

| করিয়া ঘুরিয়া রাগে করে গরজন ॥ 

গরজিবে বেগে রেগে অনলংখ্য তরঙ্গ । 

তমোমাঝে শ্বেত ফেণা আছাড়িবে অঙ্গ ॥ 

শুনেব গম্ভীর ধীর জলবরধধ্বলি। 

ফাটাবে গগন জরি চেচার়ে অশনি ॥ 

উপরি উপরি রেগে ছিড়বে শিখর । 

পর্বতে পর্বতে যেন হতেছে সমর ॥ 

ভয়ম্কর ভূতগণ্, নেচে নেচে ঝড়ে, 

উচ্চৈ-স্বার কীপবেক ঝড়নাদ সঙ্গে। 



বালাযরচন।। 

বিকট বদন ভঙ্গী গিরি পরি চড়ে, 

ভান শেত দস্তাথলী দোইবে রঙ্গে | 

পরেঠে গার গতির জগংপংসার | 

কাদিরা ঘুমালে বেন নান কুমার ॥ 

যেন তার করুণার প্রতিম। প্রকাশ । 

পুর্দিব গভীর মোহে, বিগত কুবলাদ ॥ 

স্পিয়া জীবন মন, যৌবন রতন । 

এমন সুধীর মনে হইব পতন || 

ভাবিব ঝটিক! মত ছিল মম মন। 

এ গভীর স্থির মত হয়েছে এখন ॥| 

কারো অনুরাগী নই বিন! সনাতন । 

জপিয়া পবিত্র নাম হইব পতন ॥। 

অনন্ত মহিম। স্মরি ছাড়িব এ দেহ। 

জানিবে না শুনিবে না কাদিবে না কেহ ॥ 

অনিবার জলরব্ কাদিবে কেবল। 

অ!ছে কি পৃথিৰি হেন বিমোহন স্থল। 

লনাপ্তঃ। 

লাক ৯ রিনি . তেজ ৩ 

রি ৩৬০০5 -অতত ২ 












